
NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG ZONA TAMBAHAN

KETUA KELOMPOK KERJA

Suparman A Diraputra, SH.,LL.M

PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2014



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya,

Laporan Akhir Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang tentang Zona Tambahan dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Tim bekerja selama 9 bulan mulai dari bulan Maret sampai

November 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-182.HN.01.03 Tahun 2014 tertanggal

3 Maret 2014 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Suparman A Diraputra, SH.,LL.M

Sekretaris : Nurhayati, SH.,M.Si (BPHN)

Anggota :

1. Melda Kamil Ariadno, SH.,LL.M.,Ph.D

2. Letkol Laut (KH) Drs. Saroso, M.Si

3. Fuad Himawan, SH.,MH

4. Hernadi, SH.,MH

5. Andy Aron, SH

6. Ir. Eko Artanto

7. Agus Subandriyo, SH.,MH

8. Edi Suprapto, SH.,MH

Anggota Kesekretariatan :

1. Iva Shofiya, SH.,M.Si

2. Febri Sugiharto, SH

Sebenarnya pada Tahun 1990/1991 Badan Pembinaan Hukum Nasional

telah melakukan pengkajian terhadap masalah zona tambahan ini, bahkan

telah menyusun suatu RUU tentang itu. Kemudian pada Tahun 2005

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan

HAM mensosialisasikan RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan

Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan di Zona
i



Tambahan namun RUU tersebut tidak sampai diundangkan. Pada Tahun 2008

BPHN menyusun naskah akademik dengan judul Pemanfaatan Perairan

Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

dan Zona Tambahan. Naskah Akademik RUU tentang Zona Tambahan ini

merupakan penyempurnaan dari naskah akademik sebelumnya dengan

menyesuaikan sistematika dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan RUU  ini telah masuk

dalam Daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah 2014-2019.

Pengaturan mengenai zona tambahan ini penting dengan telah

diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention

On The Law Of The Sea/UNCLOS 1982) dengan UU No. 17 Tahun 1985.

Konvensi tersebut membedakan wilayah perairan nasional dari zona tambahan

maupun dari zona-zona maritim lain seperti zona ekonomi eksklusif, landas

kontinen, dan laut lepas. Berdasarkan konvensi tersebut Indonesia

mempunyai hak untuk menetapkan batas terluar zona tambahannya, dimana

Indonesia memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan pengawasan dalam

bidang-bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan.

Disamping itu Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan

peredaran benda-benda arkeologis dan benda-benda bersejarah yang

ditemukan di dasar laut zona tambahannya. Hak dan kewenangan tersebut

kemudian harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan

nasional, untuk memberi dasar hukum bagi pelaksanaan penegakan

hukumnya.

Sampai saat ini masih terdapat kekosongan hukum pengaturan

mengenai zona tambahan Indonesia karena belum ada ketentuan yang secara

jelas mengatur berkaitan dengan pelanggaran di zona tambahan. Padahal

sebagai pelaksanaan yurisdiksi kedaulatan Indonesia di Zona Tambahan

dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih terperinci meliputi penerapan

hukum nasional terkait kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian dan
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kekarantinaan. Indonesia juga belum memiliki peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang penetapan batas terluar, maupun tentang

penetapan garis batas pada Zona Tambahan yang tumpang tindih atau yang

berbatasan dengan zona tambahan negara tetangga. Oleh karena itu

penyusunan Naskah Akademik RUU Zona Tambahan ini merupakan upaya

untuk mewujudkan pengaturan mengenai Zona Tambahan di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum

Nasional atas kepercayaan yang telah diberikan kepada tim. Ucapan terima

kasih kami sampaikan kepada seluruh  anggota tim dan juga narasumber

diskusi publik yaitu Prof. Dr. S.M. Noor, S.H.,M.H (FH Universitas Hasanudin)

dan Ibu Melda Kamil Ariadno, SH.,LL.M.,Ph.D (FH Universitas Indonesia) yang

telah memberikan masukan demi sempurnanya naskah akademik ini. Tak

lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan bantuan dalam rangka penyusunan naskah akademik ini.

Laporan ini memang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu

masukan dan kritikan senantiasa kami terima dengan tangan terbuka.

Kiranya laporan ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum

Nasional  untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, November 2014

Ketua Tim,

Suparman A Diraputra, S.H.LL.M
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia

yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke1. Luas

total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01

juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55   juta km2 Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Wilayah perairan yang luas menempatkan Indonesia pada posisi

yang sangat strategis, yakni persilangan antara dua benua dan dua

samudera, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur

perdagangan dunia yang sangat penting. Wilayah perairan ini juga

menyediakan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati

yang berlimpah untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran seluruh

Bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah

meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum

Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS

1982) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang

Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.

Pengesahan/ratifikasi UNCLOS 1982. Konvensi dimaksud

merupakan salah satu langkah penting untuk mempertahankan

kedaulatan, hak berdaulat, dan jurisdiksi Indonesia di   zona-zona

maritim dan ruang udara diatasnya yang terletak di sekitar dan

diantara pulau-pulaunya.

UNCLOS 1982 telah mengakui konsepsi negara kepulauan.

Implikasi dari disahkannya UNCLOS 1982 ini meliputi, antara lain,

hal-hal sebagai berikut: (1) pengintegrasian ketentuan-ketentuan

hukum laut internasional kedalam peraturan perundang-undangan

1 Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012
tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
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nasional; (2) penerapan ketentuan-ketentuan tersebut melalui

administrasi pemerintahan; (3) penetapan kebijakan pengelolaan laut

secara terintegrasi; dan (4) kerja sama dengan negara-negara lain

dalam pelaksanaannya.2

Pengesahan UNCLOS 1982 menimbulkan berbagai hak dan

kewajiban bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan

pengesahan tersebut, Indonesia, sebagai Negara pihak wajib untuk

menindaklanjuti berbagai ketentuan UNCLOS 1982. Namun terdapat

sejumlah ketentuan UNCLOS 1982 yang belum ditindaklanjuti

Indonesia melalui peraturan perundangan nasional. Salah satunya

adalah ketentuan mengenai Zona Tambahan(Contiguous Zone) di luar

Laut Wilayah Indonesia.

UNCLOS 1982 mengklasifikasi status hukum perairan

berdasarkan zonanya, yaitu: zona maritim yang berada di bawah

kedaulatan nasional dan zona maritim yang berada di luar

kedaulatan nasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Zona-zona maritim yang memberikan kedaulatan penuh (full

sovereignty) bagi Negara pantai, yaitu: Perairan Pedalaman

Pedalaman (Internal Waters), Perairan Kepulauan(Archipelagic

Waters) dan Laut Teritorial (Territorial Sea);

2. Zona maritim yang memberikan yurisdiksi khusus (special

jurisdiction) bagi Negara pantai, yaitu di Zona Tambahan, yaitu

selebar 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan

Indonesia.

3. Zona-zona maritim yang memberikan hak-hak eksklusif dan

yurisdiksi terbatas bagi Negara pantai, yaitu di Zona Ekonomi

Eksklusif / ZEE (Exclusive Economic Zone/EEZ) selebar 200

mil laut dan di Landas Kontinen / LK (Continental Shelf /CS)

2 Etty R. Agoes, “Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982,” Lokakarya tentang
Hukum Laut Internasional “Satu Dasawarsa Pemberlakuan Konvensi Hukum Laut 1982 : Evaluasi
Implementasi Nasional dan Tantangan ke Depan, “Hotel Hyatt-Regency, Yogyakarta, 13-15
Desember 2004.
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selebar 200 mil laut atau lebih sampai batas maksimum 350

mil laut diukur dari garis pangkal Negara pantai, dimana

Negara pantai memiliki kewenangan untuk memanfaatkan

kekayaan alamnya berdasarkan Hak-hak Berdaulat (sovereign

rights);

4. Zona-zona maritim yang terletak di luar Laut Teritorial yang

disebut sebagai Laut bebas (High Seas/HS) tunduk pada

prinsip Kebebasan Laut Bebas (freedom of the high seas); dan

5. Zona maritime yang terletak di dasar laut dan tanah

dibawahnya yang berada di luar yurisdiksi nasional (dasar laut

samudera dalam) dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh

umat manusia (common heritage of mankind).

Masalah penetapan batas terluar dan pemanfaatan zona

maritim untuk pelaksanaan kedaulatan, hak berdaulat dan

yurisdiksi khusus di laut tampaknya belum memperoleh perhatian

pemerintah yang cukup untuk dijadikan sebagai prioritas dalam

Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Mengingat sudah lebih

dari dua dekade Indonesia mengesahkan UNCLOS 1982, sudah

sepatutnya Indonesia selain menetapkan batas-batas zona maritim,

juga mengatur mengenai pemanfaatan dan penegakan hukum di

zona-zona maritim tersebut. Meskipun Indonesia telah memiliki

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 mengenai kelautan, akan tetapi

untuk setiap pengaturan dan pemanfaatan zona maritime perlu

dibuat lagi Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Zona

Tambahan dan Undang-Undang Landas Kontinen yang baru untuk

menggantikan Undang-Undang ndas Kontinen No 1 Tahun 1973

yang dipandang kurang selaras dengan Konvensi Hukum Laut

Internasional (UNCLOS) 1982.

Laut dalam  arti kesatuan massa air memiliki dua aspek

utama, yaitu: keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).

Oleh karena itu penetapan batas-batas zona-zona maritim dan
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pemanfaatannya perlu segera diwujudkan agar memberikan

kepastian hukum, sehingga dapat menunjang berbagai kegiatan di

laut, seperti misalnya : pertahanan dan keamanan, perikanan,

pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah

dibawahnya, pariwisata bahari, dan lain sebagainya.

Selama ini pengertian wilayah Negara secara yuridis terbatas

pada masalah kedaulatan, sedangkan dalam pengaturan

berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi

negara di zona maritim. Bagi Indonesia, kepentingan nasional di

lautan tidak terbatas hanya pada Laut Teritorial, tetapi juga meliputi

zona maritim zona tambahan (dimana Indonesia memiliki special

jurisdiction) dan di ZEE serta Landas Kontinen (dimana Indonesia

memiliki hak berdaulat untuk pemanfaatannya).

Lebih lanjut penetapan batas wilayah suatu negara sangat

menentukan batas penerapan kewenangan hukumnya yang sifatnya

teritoir (kewilayahan) yang dilakukan dengan sistem penegakan

hukum di masing-masing negara yang berdaulat. Penyelenggaraan

penegakan hukum atas pelanggaran batas wilayah negara, baik di

laut maupun di udara wajib sesuai dengan peraturan perundang-

undangan nasional yang berlaku.

Dalam hal ini, UNCLOS 1982 menetapkan bahwa di Zona

Tambahan suatu negara dapat melaksanakan peraturan perundang-

undangannya serta berwenang untuk melakukan pengawasan,

pencegahan dan penindakan atas setiap pelanggaran di bidang bea-

cukai (customs), fiskal (fiscal), imigrasi (immigration) atau

kekarantinaan/kesehatan (sanitary).

Pada tahun 1980-an terdapat suatu kejadian dimana pihak

asing, dalam hal ini Belanda, telah melakukan kegiatan

pengangkatan kerangka kapal Geldermarsen dari zona maritim yang

seharusnya menjadi Zona Tambahan Indonesia. Pada waktu itu

pihak Belanda dengan leluasa mengangkat kerangka kapal beserta
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muatannya dan membawanya ke Negeri Belanda. Pemerintah

Indonesia tidak melakukan tindakan apapun karena tidak memiliki

perundang-undangan nasional yang mengatur hal tersebut.

Seandainya pemerintah telah mengumumkan batas terluar Zona

Tambahan Indonesia sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, maka

Indonesia berhak untuk menganggap tindakan pemerintah Belanda

tersebut sebagai suatu pelanggaran karena dilaksanakandi wilayah

Zona Tambahan Indonesia dan tanpa persetujuan Indonesia.3

Dalam rangka melaksanakan yurisdiksi Indonesia di Zona

Tambahan, maka dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih terperinci

dalam perundang-undangan nasional. Yuridiksi Indonesia di Zona

Tambahan meliputi penerapan hukum nasional di bidang bea cukai

(customs), fiscal (fiscal), imigrasi (immigration) atau

kekarantinaan/kesehatan (sanitary). Zona Tambahan Indonesia

terletak di perairan yang berdampingan dengan Laut Teritorial

Indonesia yang lebarnya maksimum selebar 24 mil laut diukur dari

garis pangkal kepulauan.

Sampai saat ini Indonesia belum mengatur

kewenangannya di Zona Tambahan meskipun klaim sah terhadap

zona tambahan telah dilakukan oleh Indonesia melalui Undang-

Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Indonesia juga belum

memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur

tentang penetapan batas terluar, maupun tentang penetapan garis

batas pada Zona Tambahan yang tumpang tindih atau yang

berbatasan dengan zona tambahan negara tetangga.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengaturan Zona

Tambahan penting bagi Indonesia dalam rangka melakukan

pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya masalah dari luar dan

melakukan tindakan penegakan hukum yang pelakunya lari melalui

laut yang dapat menganggu kepentingan nasional.

3 Pasal 303 ayat 2
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Zona tambahan memerlukan pengaturan secara rinci sebab

pengaturan dalam konvensi hukum laut international (UNCLOS

1982) sangat minim (hanya 1 pasal) dan penjabarannya diserahkan

kepada masing-masing Negara pantai.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum

dan HAM pada tahun 2008 pernah menyusun Naskah Akademik

RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan

serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan.

Namun, sehubungan dengan banyaknya substansi yang perlu

dimasukkan ke dalam Naskah Akademik dan diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, yang memuat kewajiban

disusunnya Naskah  Akademik setiap Rancangan Undang Undang

sebagaimana Sistematika dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011,

maka pada Tahun Anggaran 2014 ini BPHN menyusun Naskah

Akademik RUU tentang Zona Tambahan yang disesuaikan dengan

sistematika dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena

itu penyusunan naskah akademik tahun 2008 dapat dijadikan

landasan dalam penyusunan naskah akademik ini.

Untuk terlaksananya koordinasi antara pihak-pihak yang

berkepentingan serta penyempurnaan data dan informasi yang

diperlukan oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang

Zona Tambahan, disamping kalangan akademisi maka Tim

memandang perlu untuk mengundang sejumlah instansi terkait yang

terlibat maupun terdampak langsung oleh pengaturan dan

pemanfaatan Zona Tambahan.



7

B. Identifikasi Permasalahan

Adapun permasalahan yang menjadi fokus kegiatan ini dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Apa sajakah permasalahan yang terjadi di Zona Tambahan

Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan

untuk mencegah dan menindak pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan, kefiskalan,

keimigrasian, dan kekarantinaan ?

2. Bagaimanakah kewenangan Indonesia di Zona Tambahan

menurut ketentuan Hukum Internasional?

3. Apa urgensi perlunya disusun naskah akademik RUU tentang

Zona Tambahan?

4. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan atau landasan

filosofis, sosiologis dan yuridis RUU tentang Zona Tambahan?

5. Apa sasaran yang hendak dicapai, ruang lingkup pengaturan,

jangkauan dan arah pengaturan didalam RUU tentang Zona

Tambahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah

sebagai berikut :

1. Merumuskan kepentingan nasional dan permasalahan yang

terjadi di Zona Tambahan Indonesia;

2. Mengidentifikasi ketentuan Hukum Laut Internasional tentang

kewenangan Indonesia di Zona Tambahan;

3. Merumuskan urgensi pembentukan RUU Zona Tambahan;

4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis

dan yuridis dari RUU Zona Tambahan; dan

5. Merumuskan sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan mengenai Zona

Tambahan
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D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

tentang Zona Tambahan menggunakan metode pendekatan yuridis

normatif yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-

bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Zona Tambahan) dan bahan hukum sekunder

(berupa buku-buku) serta bahan hukum tertier (hasil-hasil

penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, dan sebagainya). Sumber

hukum materil masalah Zona Tambahan ini mengacu pada

inventarisasi permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik

azas-azas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan

penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan.

Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui

penelusuran kepustakaan hukum yang meliputi:

1. Berbagai ketentuan hukum internasional diantaranya UNCLOS

1982, perjanjian  internasional serta praktek negara-negara

terkait pengaturan Zona Tambahan;

2. Bahan-bahan seminar, makalah, kertas kerja, putusan

pengadilan yang terkait dengan Zona Tambahan;

3. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Zona

Tambahan, seperti: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983

tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Undang-Undang

Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, peraturan

perundang-undangan di bidang-bidang Kepabeanan (Bea

Cukai), Imigrasi, Perpajakan (fiskal), kekarantinaan

(kesehatan/karantina), cagar budaya dan sebagainya.

4. Hasil diskusi atau informasi sesama Anggota Tim.
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BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Zona Tambahan

Menurut rumusan Pasal 33 UNCLOS 1982, Zona

Tambahan adalah zona maritim yang batas luarnya

maksimum 24 mil laut diukur dari garis-garis pangkal

darimana lebar Laut Teritorial diukur. Negara kepulauan

dapat melakukan pengawasan untuk mencegah dan

menindak pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang bea-cukai (customs), fiscal (fiscal),

imigrasi (immigration) dan kekarantinaan/ kesehatan

(sanitary) yang terjadi di Laut Teritorialnya.

Pengertian Zona Tambahan di atas mengandung 3

unsur pokok, yaitu:

a. unsur letak serta batas kewilayahan;

b. unsur lingkup kewenangan (jurisdiksi); dan

c. hak dan kewajiban dari negara-negara.

Berdasarkan letak dan batas kewilayahannya, Zona

Tambahan merupakan zona spesial  (“sui generis”)  antara

Laut bebas dan Laut Teritorial negara kepulauan. Zona

transisi ini berfungsi untuk mengurangi kontras antara Laut

Teritorial yang rezim hukumnya tunduk seluruhnya pada

kedaulatan negara pantai, dengan rezim hukum Laut bebas

dimana berlaku rezim kebebasan. Dengan demikian, hukum

internasional telah mengakui adanya wewenang tertentu

dari negara pantai di suatu zona laut yang langsung

berdampingan (“adjacent”) dengan Laut Teritorial-nya.
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Gambar  1
Zona Tambahan dan Zona Maritim lainnya Menurut UNCLOS

1982

2. Perkembangan Pengaturan Zona Tambahan dalam Hukum

Laut Internasional

Zona Tambahan sebenarnya sudah dikenal sejak

sebelum Perang Dunia II, yaitu sebagai salah satu konsep

hukum yang pertama kali diperkenalkan oleh Onde de

Bouen dalam Konferensi Internasional tentang Perikanan

yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. Sejumlah negara

ada yang telah menerapkannya untuk keperluan yurisdiksi-

yurisdiksi dalam bidang tertentu yang sifatnya terbatas.

Namun, isi dan pengertian Zona Tambahan masih

bervariasi, sebab negara-negara menerapkannya sesuai

dengan kepentingannya masing-masing.
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a. Liga Bangsa Bangsa

Simpang siurnya masalah hukum laut pada masa

itu, telah mendapat perhatian dari Liga Bangsa Bangsa.

Karena itu penyelidikan dan riset yang mendalam kearah

kodifikasi Hukum Laut tersebut melalui statu Konferensi

Internasional telah dimulai sejak tahun 1924. Tujuan

utama dari dari Konferensi Internasional yang

direncanakan itu adalah untuk membuat hukum laut

baru yang sesuai dengan kemajuan zaman.

Pada tahun 1929 disusunlah Basic of Discussions

yang akan dibicarakan dan dibahas di dalam Konferensi

Internasional tersebut. Basic of Discussions itu antara lain

menyebutkan prinsip kedaulatan negara pantai atas laut

wilayahnya diterima, dan prinsip lebar Laut Teritorial 3

mil diterima dengan kemungkinan adanya “contiguous

zone” (zona berdekatan) sejauh 12 mil dari pantai.  Di

dalam contiguous zone itu negara pantai dapat

melaksanakan kewenangan-kewenangan tertentu secara

terbatas untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk

keperluan karantina, kesehatan, pabean, dan lain-lain.

Konferensi Internasional tersebut akhirnya

dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 13 Maret – 13

April 1930, yang antara lain mengakui prinsip-prinsip:

- kebebasan berlayar di Laut bebas;

- kedaulatan negara pantai atas Laut Teritorial-nya;

- hak lintas damai di Laut Teritorial dan hot pursuit di

Laut bebas.

Sedangkan mengenai persoalan pokok, yaitu

mengenai lebar Laut Teritorial, konferensi tersebut gagal

mencapai persetujuan. Sebagian negara-negara

menghendaki tidak adanya penetapan lebar Laut Teritorial
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secara universal karena hal itu sangat bergantung kepada

kepentingan masing-masing negara. Sebagian yang lain

bersedia menetapkan lebar Laut Teritorial tersebut secara

universal, tetapi tetap diberikan kemungkinan bagi

negara-negara pantai untuk melaksanakan jurisdiksi-

jurisdiksi tertentu di luar  Laut Teritorial-nya dalam

bentuk contiguous zone.

Zona Tambahan adalah suatu zona maritim yang

letaknya berdampingan (contiguous) dengan Laut Wilayah.

Pada perairan Zona Tambahan tersebut, negara pantai

dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan

hukum yang dipandang perlu dalam rangka mencegah (to

prevent) dan menghukum (to punish) para pelaku

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang

bea cukai (customs), fiskal (fiscal), imigrasi (immigration),

atau kekarantinaan (sanitary) yang dilakukan di dalam

wilayahnya atau di Laut Wilayahnya (territorial sea).

Cikal bakal konsep Zona Tambahan dapat ditelususi

mulai dari penerapan “Hovering Acts” Inggris di abad ke-

18. Peraturan perundangan tersebut mengatur bahwa

Inggris dapat menerapkan yurisdiksinya atas hal-hal yang

terkait masalah kepabeanan (customs matters) hingga 300

leagues (900 mil laut) diukur dari pinggir pantai. Klaim

tersebut diterapkan jauh sebelum pengaturan laut wilayah

selebar 12 mil laut menjadi praktek negara-negara di

dunia.

Konsep Zona Tambahan sebagaimana dicetuskan

dalam Hovering Act tersebut kemudian berkembang di

abad ke-19 di mana sejumlah negara menerapkan

yurisdiksinya melampaui perairan laut wilayahnya untuk

tujuan melindungi pendapatannya terhadap kejahatan
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penyelundupan dan kesehatan masyarakat terhadap

merebaknya penyakit menular.

Konsep Zona Tambahan sebagai rejim khusus dalam

hukum internasional muncul pertama kali pada The

Hague Conference 1930. Baik dalam preparatory work

maupun pada saat konferensi, konsep Zona Tambahan

cenderung ditujukan bagi negara untuk melakukan

langkah penegakan hukum (enforcement) dari pada

sekedar bersifat pengaturan (legislative jurisdiction).

Negara-negara pada saat itu juga memiliki kesamaan

persepsi bahwa perairan Zona Tambahan merupakan

bagian dari laut bebas (high seas).

Konsep Zona Tambahan kemudian menjadi norma

hukum internasional dengan dimuatnya Pasal 24

Konvensi Jenewa tentang Laut Wilayah dan Zona

Tambahan 1958 (Geneva Convention on the Territorial Sea

and the Contiguous Zone 1958 / TSC 1958) yang

menyatakan bahwa:

“In a zone of the high seas contiguous to its territorial sea, the
coastal state may exercise the control necessary to

(a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or
sanitary regulations within its territory or territorial sea;

(b) punish infringement of the above regulations committed
within its territory or territorial sea.”

Dapat dilihat dari Pasal 24 ayat 1 TSC 1958, bahwa

Zona Tambahan berada di dalam perairan Laut bebas

(High Seas), dimana negara pantai dapat melaksanakan

fungsi pengawasan dalam rangka mencegah dan

menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan

di bidang bea cukai (customs), fiskal (fiscal), imigrasi

(immigration),  atau kekarantinaan (sanitary) yang

dilakukan di dalam wilayahnya atau di Laut Wilayahnya.
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Profesor Hukum Internasional, Shigeru Oda, dalam

karya tulisnya “The Concept of the Contiguous Zone”

(dimuat pada The International and Comparative Law

Quarterly, vol.11, No.1, Januari 1962), interpretasi yang

tepat terhadap Pasal 24 ayat 1 TSC 1958 adalah

sebagaimana yang disampaikan oleh Sir Gerald

Fitzmaurice, sebagai berikut:

“It is … control, not jurisdiction, that is exercised. The power is
primarily of the policeman, rather than of the administrator or of
the judge. Although the two ensuing sub-heads (a) and (b) of the
paragraph envisage punishment as well as prevention, yet taken
as a whole, the power is essentially supervisory and
preventative. The basic object is anticipatory. No offence against
the law of the coastal state is actually being committed at the
time. The intention is to avoid such an offence being committed
subsequently when, by entering the territorial sea, the vessel
comes within the jurisdiction of the coastal State; or else to
punish such an offence already committed when the vessel was
within such jurisdiction.”

Pandangan Sir Gerald Fitzmaurice kemudian

diperkuat dengan pandangan Sir Hersch Lauterpacht pada

sesi Komisi Hukum Internasional (International Law

Commission / ILC) di tahun 1955. Namun pandangan

Lauterpacht sedikit berbeda dengan yang dikemukakan

Fitzmaurice terkait dengan praktek negara-negara dalam

melaksanakan kewenangannya di perairan Zona

Tambahan.

Praktek negara-negara tidak sejalan dengan

pandangan Fitzmaurice yang menyatakan bahwa negara

hanya memiliki kontrol semata di perairan Zona

Tambahan. Amerika Serikat, dalam prakteknya jauh

sebelum Perang Dunia Pertama memperlihatkan bahwa

penegakan hukum dan perundang-undangan serta
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pelaksanaan yurisdiksi negara dapat diterapkan di luar

perairan Laut Wilayah.

Pengadilan kasasi Italia pada tahun 1959 dalam

kasus Re Martinez menyatakan bahwa meskipun dalam

teori seolah-olah hanya polisi yang memiliki kewenangan

untuk  upaya pencegahan, namun perairan Zona

Tambahan ini merupakan bagian dari Laut bebas dari

pada Laut Wilayah. Oleh karena itu di perairan tersebut,

negara juga memiliki hak untuk melaksanakan

yurisdiksinya.

Sejumlah pakar hukum internasional juga

menyatakan bahwa negara kepulauan dapat

melaksanakan kewenangannya di Zona Tambahan untuk

tujuan terbatas. Judge Shigeru Oda menyatakan bahwa

apabila interpretasi Fitzmaurice diterapkan dalam

praktek, maka ketentuan pasal 24 ayat 1 TSC 1958 akan

berbenturan dengan Pasal 23 Konvensi tentang Laut

bebas 1958 (1958 Convention on the High Seas / CHS)

yang mengatur tentang kewenangan negara pantai untuk

melakukan hot-pursuit terhadap kapal yang diyakini telah

melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan

di negara tersebut.

b. UNCLOS 1958

Dalam Konvensi Hukum Laut di Jenewa tahun

1958, Zona Tambahan merupakan salah satu materi

yang dibahas, yang substansinya disatukan dengan

substansi Laut Territorial, yang kemudian dituangkan

dalam Konvensi Hukum Laut tentang Laut Teritorial dan

Zona Tambahan 1958. Konvensi ini merupakan salah
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satu dari empat Konvensi Jenewa 1958, yaitu Konvensi

tentang Laut bebas, Konvensi tentang Perikanan dan

Perlindungan Sumberdaya Hayati Laut bebas, dan

Konvensi tentang Landas Kontinen.

Dalam Konvensi Jenewa 1958, Zona Tambahan

diatur tersendiri dalam Pasal 24 yang menegaskan

bahwa dalam suatu bagian dari Laut bebas yang

bersinggungan dengan Laut Teritorial, negara pantai

dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan

untuk:

 mencegah pelanggaran-pelanggaran atas peraturan

perundang-undangannya yang berkenaan dengan bea-

cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau

kekarantinaan;

 menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan tersebut.

Sedangkan pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan

bahwa lebar maksimum dari zona tambahan tidak

melampaui 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Dalam

hal ini yang dimaksud dengan garis pangkal adalah garis

tempat mengukur lebar laut territorial. mengingat pada

waktu itu Konvensi Hukum   Laut 1958, tepatnya

Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan,

ternyata tidak berhasil menetapkan lebar laut teritorial

yang seragam, maka ketidakseragaman lebar laut

teritorial yang berlaku pada masa sebelumnya masih

tetap berlangsung setelah tahun 1958. Lebar laut

teritorial negara-negara pada masa itu masih berkisar

antara 3 sampai 12 mil laut. Hal ini berarti, bahwa zona

tambahan hanya mempunyai arti bagi Negara-negara

yang lebar laut teritorialnnya kurang dari 12 mil laut.
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Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat     (3) diatur

tentang garis batas zona tambahan antara dua Negara

yang pantainya saling berhadapan. Pada dasarnya

penentuan garis batas zona tambahannya ditetapkan

atas dasar kesepakatan antara para pihak yang

dituangkan dalam perjanjian bilateral. Akan tetapi

apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka

garis batas dari zona tambahan dari kedua Negara

adalah garis tengah (median line) yang merupakan titik-

titik yang jaraknya sama dari titik-titik terdekat dari

garis pangkal.

c. UNCLOS 1982

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, Zona

Tambahan diatur dalam Pasal 33. Pasal tersebut

mengatur mengenai yurisdiksi negara pantai atas zona

tersebut, yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan

rumusan Pasal 24 Konvensi tentang Laut Teritorial dan

Zona Tambahan 1958. Dalam Pasal tersebut juga

ditegaskan bahwa   lebar Zona Tambahan tidak boleh

melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal, darimana

lebar Laut Teritorial diukur.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa

hal untuk memperjelas mengenai posisi Zona Tambahan.

- Pertama, tentang tempat atau garis darimana Zona

Tambahan itu diukur. Tempat pengukuran itu adalah

mulai dari garis pangkal menuju ke arah laut.

- Kedua, tentang lebar dari Zona Tambahan, yakni tidak

boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal.

Dengan kata lain, lebar maksimum dari Zona
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Tambahan adalah 24 mil laut diukur dari garis

pangkal.

- Ketiga, oleh karena zona laut yang lebarnya 12 mil

laut diukur dari garis pangkal sudah berstatus sebagai

Laut Teritorial, maka secara praktis zona maritim yang

merupakan Zona Tambahan itu   adalah 12 mil laut

diukur dari garis atau batas luar (outer limit) Laut

Teritorial. Dengan demikian, Zona Tambahan selalu

berada di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial.

- Keempat, pada Zona Tambahan negara pantai hanya

memiliki yurisdiksi terbatas seperti yang ditegaskan

pada ayat (1). Hal ini berbeda dengan Laut Teritorial

dimana negara pantai memiliki kedaulatan penuh

(kecuali dibatasi oleh hak lintas damai), oleh karena

laut teritorial adalah bagian dari wilayahnya.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UNCLOS 1982, di

wilayah zona tambahannya, negara pantai hanya

memiliki yurisdiksi yang sifatnya terbatas, yakni

melakukan pengawasan yang diperlukan untuk

mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan yang berkenaan dengan masalah bea-cukai,

perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan, serta

menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan tersebut. Karena sifat yurisdiksi negara pantai

yang terbatas tadi, maka untuk hal-hal lainnya, negara

pantai tidak memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 33

ayat 1, akan tetapi mengacu pada pranata hukum laut

yang lain, seperti zona ekonomi eksklusif yang juga

memberikan yurisdiksi kepada negara kepulauan.

Menurut Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982, di

ZEE negara pantai mempunyai yurisdiksi yang
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berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau

buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan

lainnya, melakukan kegiatan ilmiah kelautan,

melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian

lingkungan laut.

Gambar 2
Perbandingan Zona Maritim Menurut UNCLOS 1958 dan

UNCLOS 1982
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3. Prosedur Pendepositan

Apakah batas-batas zona tambahan suatu negara pantai

wajib didepositkan ke Sekretariat jenderal PBB?. Kalau

diperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai zona

tambahan dalam UNCLOS 1982, tidak ada satu pasal pun

yang mengatur tentang prosedur dan kewajiban negara

peserta untuk mendepositkan batas zona tambahannya ke

Sekretariat Jenderal PBB.

Negara pantai, berdasarkan Pasal 16 paragrap 2, Pasal

47 paragrap 9, Pasal 75 paragrap 2, dan Pasal 84 paragrap 2

UNCLOS 1982 diwajibkan untuk mendepositkan kepada

Sekretariat Jenderal PBB, peta yang menunjukan garis

pangkal, termasuk garis batas luar laut territorial, ZEE,dan

landas kontinen. Sebagai alternatif, dapat pula Negara

pantai mendepositkan titik-titik koordinat geografis.

Kewajiban yang sama juga berlaku untuk landas kontinen

sebagaimana diatur dalam Pasal 76 paragrap 9 UNCLOS

1982, hanya saja untuk landas kontinen, disamping peta /

titik-titik koordinat gerografis perlu pula disertakan

informasi lain yang relevan yang menunjukan batas terluar

landas kontinen yang melebihi batas 200 mil laut. Dalam hal

ini, pendepositan peta/ titik-titik koordinat geografis kepada

Sekretariat Jenderal PBB merupakan tindakan internasional

dari negara peserta UNCLOS 1982 dalam rangka memenuhi

kewajiban sebagai negara peserta setelah berlaku efektifnya

UNCLOS 1982.

Tidak adanya ketentuan dalam UNCLOS 1982 mengenai

pendepositan titik-titik koordinat geografis atau peta batas-

batas zona tambahan, sebagaimana halnya batas-batas lain

seperti laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen, tidak serta

merta dapat ditafsirkan bahwa untuk penetapan / klaim
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atas zona tambahan tidak ada kewajiban negara pantai

untuk melakukan pendepositan.

Bagaimanapun adanya prosedur pendepositan dalam

penetapan  / klaim atas batas-batas negara di laut tidak

terlepas dari tujuan untuk menciptakan adanya kepastian

dan ketertiban masyarakat internasional dalam penetapan

batas-batas wilayah laut, terutama di wilayah yang

berbatasan dengan negara lainnya. Dalam hal ini, perlu

dikaji lebih lanjut bagaimanakah praktek internasional yang

berlaku selama ini.

4. Jurisdiksi Negara di Wilayah Laut

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa rezim zona

tambahan memberikan yurisdiksi yang sifatnya terbatas,

yakni melakukan pengawasan yang diperlukan untuk

mencegah pelanggaran  atas peraturan perundang-

undangan yang berkenaan dengan masalah di bidang bea-

cukai (customs), fiskal (fiscal), imigrasi (immigration) atau

kekarantinaan / kesehatan (sanitary) serta menghukum

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Guna memberikan dasar pemahaman yang memadai

mengenai yurisdiksi, sebelum membahas lebih lanjut

mengenai rezim zona tambahan, pada bagian ini akan

diuraikan mengenai pengertian yurisdiksi, serta hubungan

antara yurisdiksi dengan kedaulatan negara.

a. Pengertian yurisdiksi

Secara harfiah, kata yurisdiksi berasal dari bahasa

Inggris “jurisdiction”. Sedangkan kata “jurisdiction” itu

sendiri berasal dari bahasa  Latin yaitu “yuris” yang

berarti “kepunyaan berdasarkan hukum” dan “dictio”

yang berarti “ucapan”, “sabda”, “sebutan”. Jadi secara
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singkat yurisdiksi dapat diartikan “hak, kekuasaan atau

kewenangan berdasarkan hukum”.

Dalam Enclycopedia Americana, International Edition,

volume 16, Grolier Incorporated, 1984, halaman 238,

disebutkan:

“Jurisdiction, in law, a term for power or authority. It is

usually applied to court and quacy judicial bodies,

describing the scope of their right to act. As applied to a

state or nation, the term means the authority to declare

and enforce the law”.

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya,

yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, khususnya

kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki suatu badan

peradilan atau badan-badan negara lainnya yang

berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Dalam pengertian yang umum dan luas, terutama jika

dikaitkan dengan “Negara” atau “Bangsa”, maka

yurisdiksi Negara berarti kekuasaan atau kewenangan

dari suatu Negara untuk menetapkan dan memaksakan

(to declare and to enforce) hukum yang dibuat oleh

Negara atau bangsa itu sendiri. Di dalamnya tercakup

pengertian yurisdiksi nasional, yaitu yurisdiksi Negara

dalam ruang lingkup nasional atau dalam ruang lingkup

batas-batas wilayahnya, dan yurisdiksi untuk membuat

dan melaksanakan maupun memaksakan berlakunya

hukum nasionalnya di luar batas-batas wilayah

negaranya, atau yang sering disebut yurisdiksi Negara

menurut hukum internasional.

Imre Anthony Csabafi, dalam bukunya “The Concept of

State Yurisdiction in Space Law” mengemukakan

pengertian yurisdiksi negara sebagai berikut:
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“state jurisdiction in public international law means the

right of state to regulate or affect by legislative, executive

or juridical measure the rights of persons, property, acts or

event with respect to matters not exclusively of domestic

concern”. (Yurisdiksi negara dalam hukum publik

internasional berarti hak dari suatu negara untuk

mengatur atau memperngaruhi dengan langkah-langkah

atau tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif atau

yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta

kekayaan, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa

yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam

negeri).

FA Mann dalam bukunya “Studies in International Law”

menyatakan bahwa:

“When public international lawyers pose the problem of

jurisdiction, they have in mind the State’s rights under

international law to regulate conduct in matters not

exclusively of domestic concern”. (Apabila para ahli

hukum internasional berhadapan dengan masalah

yurisdiksi, dalam pikiran mereka terbayang atas hak

suatu negara berdasarkan hukum internasional   untuk

mengatur prilaku yang berkenaan dengan masalah-

masalah yang tidak secara eksklusif merupakan masalah

dalam negeri).

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat ditarik unsur-

unsur dari yurisdiksi negara sebagai berikut:

- hak, kekuasaan atau kewenangan;

- mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif);

- objek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda);

- tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri

(not exclusively of domestic concern);



24

- hukum internasional (sebagai dasar atau

landasannya).

b. Hubungan Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara adalah merupakan kekuasaan

tertinggi dari suatu Negara. Kedaulatan yang dimiliki

suatu negara menunjukan bahwa suatu negara itu

merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain.

Tetapi hal itu tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu

tidak ada yang membatasi, atau tidak terbatas sama

sekali. Batasannya sendiri adalah hukum, baik hukum

nasional maupun hukum internasional.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua

aspek, yaitu: pertama, aspek internal yaitu berupa

kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu

yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.

Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk

mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat

internasional maupun mengatur segala sesuatu yang

berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi

sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan

negara itu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan di

atas, semuanya itu dibatasi oleh hukum.

Berdasarkan kedaulatan hukum itu, maka dapat

diturunkan hak, kekuasaan   ataupun kewenangan

negara untuk mengatur masalah intern maupun

eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah

diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak,

kekuasaan, dan kewenangan atau dengan yurisdiksi

tersebut suatu negara dapat mengatur secara lebih rinci

dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga
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terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah negara

berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut

hukum internasional.

5. Kewenangan Negara Pantai di Zona Tambahan

Pengertian zona tambahan adalah bagian perairan yang

berbatasan dengan dan merupakan kelanjutan (contiguous

zone) dari laut wilayah selebar 24 mil dari garis pangkal

darimana lebar laut wilayah diukur.   Dengan demikian, zona

tambahan pada dasarnya merupakan zona transisi antara dua

zona maritim yang perbedaan pengaturannya secara

keruangan (spatial) cukup ekstrem, yaitu antara kebebasan

laut bebas dengan kedaulatan penuh negara pantai. Oleh

karena posisinya demikian, dapat dipastikan bahwa sepanjang

pelaksanaan kebebasan negara lain di laut bebas telah

memperoleh jaminan, maka dapatlah dikatakan bahwa tidak

ada kepentingan masyarakat internasional di zona maritim

tersebut. Sebaliknya dengan negara pantai yang dalam

keadaan tertentu  akan memerlukan legitimasi  atas

tindakannya di zona tersebut. Tindakan yang dimaksud antara

lain adalah penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran

terhadap peraturan perundangan nasionalnya, misalnya:

pelanggaran terhadap ketentuan di bidang kepabeanan,

kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaan.

Selain daripada itu negara pantai akan sangat

berkepentingan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap

penyebaran hama dan penyakit menular serta organisme

pengganggu. Dalam hal ini akan menjadi sangat logis apabila

negara pantai melakukan upaya pencegahan penyebaran hama

dan penyakit tersebut di zona tambahan sebelum memasuki
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wilayah kedaulatannya. Selanjutnya negara pantai akan

sangat berkepentingan pula terhadap upaya negara manapun

yang melakukan kegiatan pengangkatan benda-benda

berharga muatan kapal tenggelam (BMKT), terutama benda-

benda arkeologi dan bernilai kesejarahan dari dasar laut yang

berbatasan dengan laut wilayahnya.

Selanjutnya eksistensi Zona Tambahan secara keruangan

sangat erat berkaitan dengan hak negara pantai untuk

melakukan pengejaran seketika (hot-pursuit) terhadap

pelanggaran yang terjadi di laut wilayahnya.   Hak ini telah

diakui dalam hukum kebiasaan internasional, asalkan

dilakukan dengan menggunakan kapal perang (“warship”) dan

kapal pemerintah lainnya yang secara resmi ditugasi dan

dipersenjatai untuk melakukan tugas tersebut.

Dalam pelaksanaan pengejaran seketika, aparat penegak

hukum negara pantai dapat melakukan pengejaran melewati

Laut teritorial dan Zona Tambahan, bahkan sampai ke laut

bebas  asalkan pengejaran dilakukan tanpa berhenti.

Pengejaran seketika akan berakhir ketika pelaku pelanggaran

telah memasuki laut wilayah negara lain. Dalam hal demikian

maka aparat penegak hukum harus berkoordinasi dengan

aparat penegak hukum dari negara yang bersangkutan.

Untuk melakukan pengejaran seketika, Pasal 111

UNCLOS 1982 menetapkan persyaratan tertentu agar

pelaksanaan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran

terhadap ketentuan hukum nasionalnya dapat diakui sebagai

tindakan yang sah secara  internasional (legitimate).

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan

apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai
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alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut

telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

nasional;

2. Pengejaran harus dimulai pada saat kapal asing atau salah

satu dari sekocinya berada dalam perairan pedalaman,

perairan kepulauan, atau laut teritorial atau di zona

tambahan negara pantai;

3. Pengejaran hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau

zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus;

4. Pada saat kapal asing yang berada di laut teritorial atau di

zona tambahan itu tidak dipermasalahkan apakah menerima

atau tidak menerima perintah untuk berhenti apabila kapal

pengejar juga berada di laut teritorial atau di zona tambahan;

5. Apabila kapal asing berada di zona tambahan, sebagaimana

dimaksud Pasal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan

apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak negara

pantai untuk melindungi kepentingan tertentu di zona

tambahannya;

6. Hak pengejaran seketika berakhir segera setelah kapal yang

dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau

negara ketiga;

7. Hak pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai

kecuali jika kapal yang mengejar telah merasa yakin bahwa

kapal yang hendak dikejar masih berada di dalam batas-

batas laut teritorial negara pantai;

8. Hak pengejaran seketika dimulai setelah diberikan suatu

tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada jarak tertentu

yang memungkinkan tanda itu dapat dilihat atau bunyi dapat

didengar oleh kapal asing yang akan dikejar.
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9. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-

kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal-kapal

atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas

sebagai aparat pemerintah yang berwenang untuk tugas itu;

10. Pelepasan suatu kapal yang ditahan di dalam wilayah

yurisdiksi negara pantai dikawal ke pelabuhan untuk

keperluan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;

11. Dalam hal suatu kapal asing telah dihentikan atau ditahan

di luar  laut teritorial, dalam keadaan yang tidak

membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika,

maka kapal asing tersebut berhak atas ganti rugi untuk

kerugian atau kerusakan yang diderita karenanya.

Eksistensi zona tambahan di dalam hukum laut

internasional adalah karena praktek yang telah berlangsung

sejak berabad-abad. Zona Tambahan tidak timbul karena

diperjanjikan antar negara tetapi merupakan ruang lautan yang

dapat digunakan oleh aparat hukum negara pantai untuk

melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku

pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasionalnya.   Dengan

demikian, Zona Tambahan melekat pada negara pantai yang

berdaulat dalam upaya untuk mencegah kegiatan yang tidak

dikehendakinya dan menegakan kedaulatan hukum nasionalnya

melalui upaya pemaksaan demi pentaatannya.

Oleh karena itu pula UNCLOS 1982 tidak menetapkan

persyaratan tertentu untuk menunjukkan keberadaannya. Hal

ini dapat diartikan bahwa untuk negara pantai yang telah

meratifikasi Konvensi dapat mengumumkannya kepada

masyarakat internasional dan dapat pula mengambil opsi

untuk tidak mengumumkannya secara eksplisit. Akan tetapi

dalam praktek negara-negara, zona tambahan baru diakui jika
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suatu negara telah mengumumkannya secara resmi dalam

berbagai bentuk. Berbagai praktek yang dilakukan oleh negara-

negara lain akan diberikan di bawah ini .

Dari uraian di atas tampak bahwa eksistensi zona

tambahan dalam kaitannya dengan kepentingan negara pantai

adalah dan terutama untuk melaksanakan wewenang

penegakan hukum disamping untuk mencegah terjadinya

pelanggaran terhadap hukum nasionalnya.   Dengan kata lain

keberadaan zona tambahan bukan untuk kepentingan

pengaturan urusan pemerintahan negara pantai yang bersifat

administratif, melainkan untuk menunjang pelaksanaan

wewenang aparat negara yang lebih bersifat polisionil.

6. Penetapan Batas (Delimitasi) Zona Tambahan

UNCLOS 1982 tidak mengatur cara menetapkan

(delimitasi) batas perairan zona tambahan bagi negara-negara

yang memiliki klaim   atas zona tambahan yang tumpang tindih

(overlapping claim), baik secara berdampingan (adjacent) maupun

berhadapan (opposing). Pakar hukum internasional menilai bahwa

aturan mengenai delimitasi zona tambahan akan terkesan

berlebihan (superfluous) terhadap konsep Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE). Pasal 74 UNCLOS 1982 memberikan pengaturan secara

khusus mengenai cara delimitasi overlapping claim ZEE area.

Argumentasi lain mengenai ketiadaan pengaturan mengenai

delimitasi batas Zona Tambahan dalam UNCLOS adalah bahwa

Zona Tambahan bukan suatu maritime zones tersendiri dan

merupakan bagian dari pengaturan wilayah hak berdaulat negara

di Zona Ekonomi Ekslusif. Sebagaimana yang telah dijelaskan di

bagian terdahulu, Zona Tambahan merupakan zona kontrol

dimana negara pantai dapat melaksanakan fungsi pengawasan
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dalam rangka mencegah dan menghukum pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan, kefiskalan,

keimigrasian, atau kekarantinaan yang dilakukan di dalam

wilayahnya atau di Laut Wilayahnya.

7. Batas Kewenangan Negara Pantai di Zona Tambahan

Pasal 33 UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara hanya

memiliki kewenangan  untuk melaksanakan fungsi pengawasan

(exercise the  control) untuk mencegah (to  prevent) dan

menghukum (to punish) para pelaku tindak pidana maupun

pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang

kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaan di

dalam wilayah atau Laut Wilayahnya.   Dengan demikian jelas

terlihat bahwa negara pantai hanya berhak untuk melakukan

upaya penegakan hukum di empat bidang hukum tersebut.

Aktivitas negara pantai dalam menegakkan peraturan perundang-

undangan di luar empat bidang hukum tersebut, seperti

penegakan peraturan perundangan mengenai perikanan, jelas

tidak dapat diterima, kecuali apabila telah diperjanjikan terlebih

dahulu dengan negara bendera.

Sejumlah pakar hukum internasional berpendapat bahwa

Pasal 303 ayat 2 UNCLOS 1982 memungkinkan negara untuk

menerapkan kewenangan hukumnya di bidang perlindungan

warisan budaya bawah laut (protection of underwater cultural

heritage). Namun kewenangan tersebut sebatas terkait dengan

ekplorasi dan pemindahan benda-benda arkeologis dan

kesejarahan yang terletak di bawah laut. Hal tersebut pun hanya

dapat dilakukan terhadap benda arkeologis dan kesejarahan

yang terletak hingga 24 mil laut dihitung dari garis pangkalnya.

Pasal 8 UNESCO Convention on the Protection of Underwater
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Cultural Heritage 2001 juga meneguhkan pengaturan Pasal 303

ayat 2 UNCLOS 1982 dengan menyatakan:

“Without prejudice to and in addition to Articles 9 and 10, and in
accordance with Article 303, paragraph 2, of the United Nations
Convention on the Law of the Sea, States Parties may regulate and
authorize activities directed at underwater cultural heritage within
their contiguous zone. […]”

8. Persyaratan dan Jangkauan Kewenangan Pengawasan

Kewenangan negara pantai dalam menerapkan upaya

penegakan hukum di Zona Tambahan sesuai dengan Pasal 33 ayat

1 UNCLOS 1982 memiliki sejumlah persyaratan, yakni:

a. Kewenangan upaya pengawasan (control) negara pantai

terhadap penegakan hukum di bidang di bidang bea-cukai

(customs), fiskal (fiscal), imigrasi (immigration) atau

kekarantinaan/kesehatan (sanitary) hanya diterapkan

apabila dipandang diperlukan (necessary) dalam rangka

menuntut hukuman pidana maupun guna mencegah

pelanggaran peraturan perundangan di empat bidang

hukum tersebut. Negara pantai tidak memiliki yurisdiksi

terbatas fungsional (functional limited jurisdiction) di perairan

Zona Tambahan. (Catatan: Dalam prakteknya, elemen

“necessary” diperluas oleh negara pantai. Sebagai contoh

adalah prinsip interdiksi pada US Proliferation Security

Initiative 2003. Berdasarkan prinsip tersebut, Amerika

Serikat dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti

menghentikan atau melakukan penggeledahan di Zona

Tambahan negaranya maupun negara lain terhadap kapal-

kapal yang reasonably suspected membawa kargo menuju

atau berasal dari negara atau aktor non-negara yang berisi

material weapons of mass destruction.)
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b. Ancaman terhadap negara pantai sangat nyata dan memiliki

dampak yang dipandang cukup membebankan negara,

seperti pencegahan penyelundupan narkotika dan obat-obat

terlarang, serta penegakan hukum keimigrasian.

c. Memenuhi kriteria-kriteria yang legitimate sesuai dengan

peraturan perundang-undangan nasional negara pantai di

bidang kepabeanan, kefiskalan, kepabeanan, dan

kekarantinaan.

d. Memenuhi kriteria-kriteria untuk dilakukannya pengejaran

seketika (hot pursuit) sebagaimana diatur dalam Pasal 111

ayat 1 UNCLOS 1982.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan

Penyusunan Norma Hukum di Zona Tambahan

Pengembangan norma hukum yang akan diberlakukan di

zona tambahan seyogyanya berdasarkan asas-asas

pengembangan norma hukum pada bidang-bidang hukum pada

umumnya. Walaupun demikian pengembangan norma hukum

nasional yang akan diberlakukan di zona tambahan harus

memperhatikan dan tidak melampaui batas-batas kewenangan

menurut ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam

Pasal 33 UNCLOS 1982. Batas-batas kewenangan tersebut

adalah dalam rangka pengendalian, yang meliputi kewenangan

untuk mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap

ketentuan hukum nasionalnya. Kewenangan hukum nasional

yang dimaksud dalam hal ini mencakup: di bidang bea-cukai

(customs), fiskal (fiscal), imigrasi (immigration) atau

kekarantinaan/kesehatan (sanitary) Batasan lainnya adalah
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mengenai penetapan lebar zona tambahan yang tidak boleh

melampaui batas maksimum 24 mil laut diukur dari garis

pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah.

Asas-asas pengembangan norma hukum yang akan

diberlakukan di zona tambahan adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Pengaturan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi negara pantai untuk melakukan pengawasan

yang diperlukan guna mencegah pelanggaran peraturan

perundang-undangan nasional terkait;

2. Asas Keterpaduan

Pengaturan harus merupakan kesatuan yang bulat dan

utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik

intra-maupun antar sektor yang dalam hal ini adalah sektor

bea cukai, fiskal, imigrasi dan kekarantinaan;

3. Asas Kepentingan Umum

Penyelengaraan pemanfaatan Zona Tambahan harus

mengutamakan kepentingan masyarakat luas; kepentingan

yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang

lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan

tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. Zona

tambahan sangat penting bagi Negara untuk melindungi

kepentingan yang lebih besar dengan melakukan tindakan

pencegahan bahaya bagi Negara sejak sebelum masuk laut

territorial. Zona tambahan juga penting bagi aparatur

penegakan hukum untuk dapat terus mengejar pelanggar

peraturan perundang-undangan nasional sampai di luar laut

territorial.



34

4. Asas Kedaulatan Negara

Penegakan hukum di Zona Tambahan harus dapat menjaga

keutuhan wilayah Negara Indonesia; Namun, zona tambahan

bukanlah kewenangan kedaulatan, tetapi hanya kewenangan

yurisdiksi.

5. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Pengaturan Zona Tambahan harus diselenggarakan

sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan,

keserasian dan keselarasan  antara sarana dan prasarana,

antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara

kepentingan individu dan masyarakat serta antara

kepentingan nasional dan internasional.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada

serta Permasalahan yang dihadapi di Zona Tambahan

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum di laut tidak dapat ditangani oleh satu

institusi saja, karena undang-undang memberikan mandat

kepada beberapa institusi pemerintah. Institusi yang berwenang

melaksanakan penegakan hukum (penyidikan) di laut dapat

dimatrikulasikan sebagai berikut :

Institusi

Undang-
Undang

TNI
AL

POL
RI

PPN
S

BEA
CUK
AI

PPNS
HUBL

A

PPN
S

KKP

PPNS
IMIGR

ASI

PPN
S LH

PPNS
PKA/
HUTA

N

PPNS
DIKN
AS

BAKA
MLA

TZMKO/193
9 PASAL 14

PEROMPAKA
N DLL

√ √

5/1983
ZEEI

√
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9/1985
31/2004
45/2009

PERIKANAN

√ √

5/1992
11/2010
BENDA
CAGAR

BUDAYA

√

9/1992
6/2011

KEIMIGRASIA
N

√ √

21/1992
17/2008

PELAYARAN

√ √ √

5/1990
KSDA

√ √ √

10/1995
17/2006

KEPABEANA
N

√ √

6/1996
PERAIRAN

√ √ √ √ √ √ √ √ √

23/1997
32/2009

LINGKUNGA
N HIDUP

√ √ √

41/1999
KEHUTANAN √ √

32/2014
KELAUTAN √

Gambar 1. Matrik Kewenangan Institusi di Laut

Guna mewujudkan stabilitas keamanan di laut diperlukan

upaya untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman

di  laut dengan mengerahkan kekuatan dari berbagai  institusi

yang berwenang melaksanakan penegakan kedaulatan dan

hukum di laut. Oleh karena itu, prioritas yang perlu

dikedepankan adalah bagaimana kegiatan operasional di laut

dapat dilaksanakan secara efektif dengan semua kekuatan aparat

negara dikerahkan secara sinergik. Bila ditinjau dari pembagian

rejim hukum laut maka dapat dimatrikulasikan peran Aparat
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Kamla dalam hal penegakan hukum (penyidikan), seperti pada

gambar 2.

NO. JENIS TINDAK
PIDANA

REJIM PERAIRAN

PERAIRAN
PEDALAMAN

PERAIRAN
KEPULAUAN/

LAUT
TERITORIAL

PERAIRAN LAUT BEBAS

ZONA
TAMBAHAN ZEEI >200

MIL
1.

PEMBAJAKAN
TNI AL /

POLRI/BAKA
MLA

TNI AL /
POLRI/BAKAM

LA

TNI
AL/BAKAML

A

TNI
AL/B
AKAM

LA

TNI
AL

2.

PERIKANAN
PPNS KKP/

TNI
AL/BAKAMLA

PPNS KKP/
TNI

AL/BAKAMLA

TNI
AL/BAKAML

A

TNI
AL/B
AKAM

LA

-

3. CAGAR
BUDAYA

PPNS
DIKNAS/BAK

AMLA

PPNS
DIKNAS/BAKA

MLA
BAKAMLA - -

4.
KONSERVASI
SUMBERDAYA
ALAM

PPNS
KEHUTANAN/

TNI AL
/POLRI/BAKA

MLA

PPNS
KEHUTANAN/

TNI AL
/POLRI/BAKA

MLA

TNI
AL/BAKAML

A

TNI
AL/B
AKAM

LA

-

5.
LINGKUNGAN
HIDUP

PPNS LH /
TNI AL /

POLRI/BAKA
MLA

PPNS LH /
TNI AL /

POLRI/BAKAM
LA

TNI
AL/BAKAML

A

TNI
AL/B
AKAM

LA

-

6.

KEHUTANAN

PPNS
KEHUTANAN

/POLRI/BAKA
MLA

PPNS
KEHUTANAN

/POLRI/BAKA
MLA

- - -

7.

PELAYARAN

PPNS HUBLA
/ TNI AL /

POLRI/BAKA
MLA

PPNS HUBLA /
TNI

AL/POLRI/BA
KAMLA

- - -

8. BAHAN BAKAR
MINYAK

POLRI/BAKA
MLA

POLRI/BAKAM
LA - - -

9.
KEPABEANAN

PPNS BEA
CUKAI/BAKA

MLA

PPNS BEA
CUKAI/BAKAM

LA

PPNS BEA
CUKAI/BAK

AMLA
- -

10.

IMIGRASI

PPNS
IMIGRASI/

POLRI/BAKA
MLA

PPNS
IMIGRASI/

POLRI/BAKAM
LA

PPNS
IMIGRASI/
POLRI/BAK

AMLA

- -

11.
NARKOTIKA
DAN
PSIKOTROPIKA

PPNS
KESEHATAN

/
POLRI/BAKA

MLA

PPNS
KESEHATAN /
POLRI/BAKAM

LA

PPNS
KESEHATAN

/
POLRI/BAK

AMLA

- -

12. SENPI /
AMONISI /
HANDAK

POLRI/BAKA
MLA

POLRI/BAKAM
LA - - -

Gambar 2. Matrik kewenangan institusi dalam penindakan berbagai
pelanggaran menurut rejim laut
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Di dalam penyelenggaraan penegakan hukum di laut masih

terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

dan operasional penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di

laut, antara lain :

a) Belum adanya kesamaan persepsi tentang penegakan

keamanan di laut yang diimplementasikan dalam bentuk

penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut. Ciri

khas sistem penegakan keamanan di laut yang sangat berbeda

dengan di darat. Penegakan hukum di laut dilaksanakan oleh

beberapa instansi yang berwenang, baik badan-badan kelautan

maupun badan-badan yang hanya mempunyai wewenang

tertentu di laut.

b) Permasalahan pokok dalam tugas operasional adalah masalah

sistem koordinasi yang belum dapat terlaksana sebagaimana

mestinya. Tidak adanya kesatuan komando, sehingga kegiatan

operasional di laut sulit dipadukan.

c) Permasalahan ini disebabkan kurangnya armada yang siap

dioperasikan dan tidak adanya dana khusus.

d) Kurang tegasnya peraturan perundangan yang ada, karena

masih terdapat beberapa peraturan dan perundangan yang

tumpang tindih sehingga mengakibatkan penafsiran hukum

yang berbeda.

e) Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya yang

dimiliki aparat penegak hukum di laut. Luasnya perairan

Indonesia tidak dapat tercakup secara keseluruhan dan secara

terus-menerus.

f) Sistem perijinan yang pengaturannya tidak satu atap sehingga

dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat

maupun para pengguna perijinan.
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Sebagai negara kepulauan, laut bagi bangsa Indonesia

merupakan bagian  integral dari wilayah negara yang tidak dapat

dibagi-bagi, namun dapat dibedakan dalam rejim hukum yang

mengaturnya. Laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

kesejahteraan bangsa Indonesia, namun negara lain memiliki hak

pemanfaatan sebagaimana diatur dalam the United Nations

Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).

Seluruh komponen negara khususnya institusi yang menangani

tentang laut berkewajiban untuk menjaga integritas wilayah Negara

Kesatuan Indonesia  (NKRI) dan mempertahankan stabilitas

keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari

berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di

wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Penanganan hal

tersebut dengan tetap mempertimbangkan konsepsi dasar bahwa

perwujudan keamanan di  laut pada hakikatnya memiliki dua

dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang

saling berkaitan satu dengan lainnya.

Persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan

kedaulatan dan hukum tetapi keamanan di laut mengandung

pemahaman, bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas

dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau

pemanfaatan laut, yaitu :

a. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan

menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan

memiliki kemampuan untuk menggangu serta membahayakan

personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa

pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan

dan aksi teror.

b. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang

ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang
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memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy, dan

lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan

pelayaran.

c.  Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa

pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik

pengelolaan sumber daya laut. Fakta menunjukkan bahwa

konflik pengelolaan sumber daya laut memiliki kecenderungan

mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan

penggelaran kekuatan militer, seperti yang terjadi dalam

sengketa kepulauan Spartly dan Paracell.

d. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak

dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang

berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, illegal

migrant, penyelundupan dan lain-lain.

Penegakan kedaulatan di laut memiliki dua dimensi

pemahaman, yaitu kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat

(sovereign rights) di laut suatu negara yang telah diatur secara

universal dalam UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi

konvensi tersebut kedalam UU No. 17 / 1985. Pada setiap rejim

perairan Indonesia ditetapkan kedaulatan dan hak berdaulat sebagai

berikut :

1) Di Laut Wilayah selebar 12 mil laut dari garis pangkal

kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh, artinya

negara berhak mengatur segala kepentingannya melalui

ketentuan hukum nasional.

2) Di Zona Tambahan selebar 24 mil laut dari garis pangkal

kepulauan, Indonesia memiliki yurisdiksi dalam bidang

kepabeanan,keimigrasian, kefiskalan, dan kekarantinaan.

3) Di ZEE Indonesia selebar 200 mil laut dari garis pangkal

kepulauan, memiliki hak berdaulat untuk melakukan
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eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, baik hayati

maupun non-hayati.

4) Di Landas Kontinen sampai maksimum sejauh 350 mil

laut dari garis pangkal, Indonesia berhak   untuk

melakukan pemanfaatan sumber daya alam non -hayati.

2. Praktek di Beberapa Negara

a) Praktek Negara-negara dalam Klaim Lebar Zona Tambahan

Pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS

1982) menyatakan bahwa negara dapat melakukan klaim

terhadap perairan zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil

laut diukur dari garis pangkal. Hal tersebut kini telah menjadi

norma yang diakui oleh dunia internasional. Divisi Hubungan

Laut dan Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United

Nations Divisions for Ocean Affairs and the Law of the Sea /

UN-DOALOS) mencatat sekitar 87 negara yang menetapkan

klaim zona tambahan dalam legislasi nasionalnya.

UN-DOALOS juga mencatat adanya negara yang

menetapkan klaim perairan zona tambahannya kurang dari 24

mil laut diukur dari garis pangkalnya, sesuai dengan

ketentuan Pasal 33 ayat 2 UNCLOS 1982, seperti Bangladesh,

Finlandia, Gambia, Saudi Arabia, Sudan, dan Venezuela (Lihat

Tabel 1).
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Tabel 1

Praktek Klaim Negara terhadap Lebar Laut Wilayah dan Zona
Tambahan

No. Negara Laut
Wilayah

Zona
Tambahan

(mil laut)a (mil laut)b

1 Algeria 12 24

2 Angola 12 24

3 Antigua and Barbuda 12 24

4 Argentina 12 24

5 Australia 12 24

6 Bahrain 12 24

7 Bangladesh 12 18

8 Belgium 12 24
9 Brazil 12 24

10 Bulgaria 12 24

11 Cambodia 12 24

12 Canada 12 24

13 Cape Verde 12 24

14 Chile 12 24

15 China 12 24

16 Congo 12 24

17 Cuba 12 24

18 Cyprus 12 24

19 Democratic Republic of Congo 12 24

20 Denmark 12 24

21 Djibouti 12 24
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22 Dominica 12 24

23 Dominican Republic 12 24

24 Egypt 12 24

25 Finland 12 14

26 France 12 24
27 Gabon 12 24

28 Gambia 12 18

29 Georgia 12 24
30 Ghana 12 24

31 Haiti 12 24

32 Honduras 12 24

33 India 12 24

34 Iran 12 24

35 Ireland 12 24

36 Jamaica 12 24

37 Japan 12 24

38 Liberia 12 24

39 Madagascar 12 24

40 Maldives 12 24

41 Malta 12 24

42 Mauritania 12 24

43 Mauritius 12 24

44 Mexico 12 24

45 Morocco 12 24

46 Mozambique 12 24

47 Myanmar 12 24
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48 Namibia 12 24

49 Nauru 12 24

50 Netherlands 12 24

51 New Zealand 12 24

52 Nicaragua 12 24

53 Norway 12 24

54 Oman 12 24

55 Pakistan 12 24

56 Palau 12 24

57 Panama 12 24

58 Portugal 12 24

59 Qatar 12 24

60 Republic of Korea 12 24

61 Romania 12 24

62 Russian Federation 12 24

63 Saint Kitts and Nevis 12 24

64 Saint Lucia 12 24

65 Saint Vincent and the Grenadines 12 24

66 Samoa 12 24

67 Saudi Arabia 12 18

68 Senegal 12 24
69 Seychelles 12 24

70 Sierra Leone 12 24

71 South Africa 12 24

72 Spain 12 24

73 Sri Lanka 12 24
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74 Sudan 12 18

75 Syrian Arab Republic 12 24
76 Thailand 12 24

77 Timor-Leste 12 24

78 Trinidad and Tobago 12 24

79 Tunisia 12 24

80 Tuvalu 12 24

81 United Arab Emirates 12 24

82 United States of America 12 24

83 Uruguay 12 24

84 Vanuatu 12 24

85 Venezuela 12 15

86 Vietnam 12 24
87 Yemen 12 24

Sumber: United Nations Divisions for Ocean Affairs and the Law of the Sea
(UNDOALOS), Table Containing  Summary of National  Claims to Maritime  Zones,
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_sum
mary_of_claims.pdf, tanggal 6 Juli 2014
a: lebar dihitung dari garis pangkal
b: lebar dihitung dari garis pangkal

b) Perbandingan dengan Negara lain

Secara umum, praktek legislasi nasional negara pantai terkait

dengan perairan Zona Tambahan cukup beragam. Sebagian

negara ada yang tidak memiliki legislasi nasional secara khusus

yang mengatur mengenai perairan Zona Tambahannya maupun

kewenangannya yang dapat diterapkan di bagian perairan

tersebut.

Ada juga sejumlah negara, seperti Australia, New Zealand, dan

Yaman memiliki secara khusus peraturan perundangan nasional

yang mengatur Zona Tambahan. Namun demikian, pengaturan
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mengenai perairan Zona Tambahan tersebut berada pada atau

menjadi satu dalam pengaturan mengenai perairan Laut Wilayah.

Sebagai contoh, di Australia pengaturan perairan Zona Tambahan

tidak dituangkan dalam sebuah legislasi nasional tersendiri,

melainkan menjadi satu dalam sebuah Act (Undang-Undang) yang

mengatur keseluruhan zona maritim yang bernama Seas and

Submerged Lands Act 1973. Seas and Submerged Land Act 1973

memiliki dua buah Schedules dimana Pasal 24 Schedule 1

(Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone)

memuat pengaturan mengenai lebar klaim zona tambahan (12 mil

diukur dari sisi luar Laut Wilayah), berikut dengan kewenangan

negara di zona tambahan tersebut serta pengaturan mengenai

penetapan batas Zona Tambahan bila terdapat klaim tumpang

tindih dengan negara tetangga.

Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Division for Ocean

Affairs and the Law of the Sea, The Law of the Sea: Practice of

States at the time of entry into force of the United Nations

Convention on the Law of the Sea, jauh sebelum berlakunya

UNCLOS 1982 pada tanggal 16 November 1994, prinsip dan

ketentuan UNCLOS 1982 telah banyak mempengaruhi dan

diterapkan dalam praktek negara-negara, baik negara

peratifikasi UNCLOS 1982 ataupun bukan. Namun demikian,

tidak berarti bahwa setelah berlakunya UNCLOS 1982, semua

negara (khususnya negara peserta) mengikuti semua ketentuan

dalam UNCLOS 1982. Hal tersebut diantaranya disebabkan

oleh:

a. tidak semua negara yang meratifikasi UNCLOS 1958

meratifikasi UNCLOS 1982, bahkan ada yang sama

sekali tidak meratifikasi keduanya;
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b. ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 itu sendiri sebagian

bersifat umum dan kompromis, sehingga memungkinkan

timbulnya perbedaan penafsiran dalam penerapannya;

c. adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari negara-

negara yang berkeberatan untuk meratifikasi UNCLOS

1982.

Seperti telah dikemukakan di atas, prinsip dan ketentuan

UNCLOS 1982 telah banyak mempengaruhi dan diterapkan

dalam praktek negara-negara, jauh sebelum UNCLOS 1982

berlaku. Khusus mengenai zona tambahan, konsep ini

sebenarnya sudah dikenal sejak sebelum Perang Dunia II,

sebagai salah satu konsep hukum yang pertama kali

diperkenalkan dalam konferensi internasional tentang

Perikanan yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. Beberapa

Negara yang waktu itu sudah ada yang menerapkannya untuk

keperluan yurisdiksi dalam bidang tertentu yang sifatnya

terbatas. Namun, isi dan pengertian zona tambahan masih

bervariasi, sebab Negara-negara menerapkannya sesuai

dengan kepentingannya masing-masing.

Dalam Konvensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958, Zona

tambahan juga merupakan salah satu materi yang dibahas,

yang substansinya disatukan dengan substansi laut teritorial

dan dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut tentang Laut

Teritorial dan Zona Tambahan. Konvensi ini merupakan salah

satu dari empat Konvensi Jenewa 1958, yakni Konvensi

tentang Laut bebas, Konvensi tentang Perikanan dan

Perlindungan Sumberdaya Hayati Laut bebas, dan Konvensi

tentang Landas Kontinen. Pada waktu itu Konvensi Hukum

Laut 1958, tepatnya Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona

tambahan, ternyata tidak berhasil menetapkan lebar laut

teritorial yang seragam, maka ketidakseragaman lebar laut
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teritorial yang berlaku pada masa sebelumnya, masih tetap

berlangsung setelah tahun 1958, dimana lebar laut teritorial

negara-negara masih berkisar antara 3 sampai 12 mil laut.

Pada akhirnya dalam Konvensi Hukum Laut 1982, batas

zona tambahan disepakati sejauh 24 mil laut dari garis

pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur (ketentuan

tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pasal 24 ayat

1 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan 1958).

Namun demikian, dalam prakteknya masih tampak ketidak-

seragaman dalam melakukan klaim atas lebar zona

tambahannya, sebagaimana tampak pada contoh praktek

negara-negara dibawah ini:

1. United States of America (Amerika Serikat)

Amerika Serikat sendiri sampai saat ini belum meratifikasi

UNCLOS 1982, karena negara tersebut tidak menyepakati

ketentuan UNCLOS 1982, khususnya mengenai Kawasan

Dasar Laut Internasional. Di   luar ketentuan tersebut

(Kawasan Dasar Laut Internasional),   Amerika Serikat pada

dasarnya menerima prinsip-prinsip yang diatur dalam

UNCLOS 1982.

Pada tanggal 2 September 1999, Presiden Amerika Serikat,

William   J. Clinton, memproklamirkan Zona Tambahan

Amerika Serikat. Dalam proklamasinya tersebut ditegaskan

bahwa lebar zona tambahan Amerika Serikat adalah

sebagaimana yang dimungkinkan oleh hukum internasional,

yaitu sampai 24 mil laut dari garis pangkal. Zona tambahan

Amerika Serikat merupakan kelanjutan dari laut teritorial

Amerika Serikat, dimana negara tersebut memiliki yurisdiksi

untuk mengontrol pelanggaran-pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan, fiskal, imigrasi
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dan kekarantinaan yang terjadi di dalam  laut teritorialnya,

serta mengenakan sanksi atas pelangaran-pelanggaran

tersebut. Di samping  itu, di zona tambahannya Amerika

Serikat juga berkepentingan untuk mengatur pengambilan

benda berharga (benda cagar budaya) yang ada di wilayah laut

sampai 24 mil laut.

Proklamasi  zona tambahan Amerika Serikat  ini meliputi

pula zona tambahan negara persemakmuran Puerto Rico,

Guam, Amerika Samoa, United States Virgin Islands, Negara

persemakmuran Northern Mariana Islands, dan wilayah

lainnya dimana Amerika Serikat mempunyai kedaulatan.   Di

zona tambahannya, Amerika Serikat juga mengakui hak-hak

masyarakat internasional, khususnya yang berkenaan dengan

kebebasan navigasi, terbang, serta pemasangan pipa dan kabel

bawah laut, sebagaimana disebutkan dalam proklamasinya:

“In accordance with international law, reflected in the applicable
provisions of the 1982 Convention on the Law of the Sea, within the
contiguous zone of the United States the ships and aircraft of all
countries enjoy the high seas freedoms of navigation and overflight
and the laying of submarine cables and pipelines, and other
internationally lawful uses of the sea related to those freedoms,
such as those associated with the operation of ships, aircraft, and
submarine cables and pipelines, and compatible with the other
provisions of international law reflected in the 1982 Convention on
the Law of the Sea”.

President Proclamation4 ini bertujuan untuk melindungi

bagian pantai dari Amerika Serikat dari polusi, narkoba, dan migrant

4Pada tahun 1972, AS menyatakan zona tambahan diperluas dari 3 sampai 12 mil lepas
pantai, dimana hal ini sejalan dengan UN Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone
1958. Dari tahun 1988 sampai tahun 1999, zona tambahan Amerika Serikat (AS) memiliki batas-batas
yang sama dengan laut teritorial AS sepanjang 12 mil laut. Namun pada 2 September 1999, William J.
Clinton selaku Presiden Amerika Serikat  pada masa itu, menandatangani Proklamasi 7219, yang
kemudian secara resmi memperpanjang zona tambahan Amerika Serikat dari 12 mil laut sampai 24
mil laut. Amerika Serikat mengklaim yurisdiksi ini dan menggandakan daerah di mana Coast Guard
dan pemerintah federal lainnya dapat menegakkan US sanitary, bea cukai dan imigrasi hukum di laut.
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legal. Selain itu, dengan adanya penambahan klaim terhadap zona

tambahan ini maka diharapkan Pemerintah dapat meningkatkan

pelaksanaan hukum dan kesehatan masyarakat di Amerika Serikat,

dan juga mencegah adanya pemindahan harta karun bawah laut

yang ditemukan dalam  jarak 24 mil dari garis pantai Amerika

Serikat.

Peraturan ini berlaku terhadap negara bagian Amerikat

Serikat, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, Samoa Amerika,

Virgin Island, dan the Commonwealth of Northern Mariana Islands.

Title 33 Code of Federal Regulations Amerika Serikat

Ketentuan-ketentuan pokok:

1. Territorial Baseline, berdasarkan The 1958 Territorial Sea

Conventions dan UNCLOS 1982.

2. Laut Teritorial selebar 12 mil laut;

3. Internal waters dan Inland waters (berada di bagian dalam

garis pangkal laut teritorial);

4. Zona Tambahan yang dijabarkan lagi menjadi dua yaitu: (i) 9

mil laut untuk keperluan penerapan Federal Water Pollution

Control Act untuk wilayah yang dideklarasikan oleh

Department of State tahun 1972 dan untuk wilayah lain selebar

3-12 mil laut dari garis pangkal dan (ii) selebar 24 mil laut dari

garis pangkal untuk tujuan lainnya;

5. ZEE selebar 200 mil laut dimana Amerika mempunyai hak

berdaulat dan Negara lain menikmati freedom of the high seas;

Zona tambahan dari Amerika Serikat meluas ke 24 mil laut dari garis pangkal dari Amerika
Serikat ditentukan sesuai dengan hukum internasional, tetapi juga tidak berada dalam wilayah laut
teritorial bangsa lain.
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6. Laut Bebas untuk yurisdiksi tertentu sesuai dengan peraturan

undang-undang Amerika Serikat lainnya yaitu laut di luar laut

territorial, sedangkan jika berdasarkan hukum kebiasaan

internasional seperti yang dikodifikasi UNCLOS 1982 maka

laut di luar ZEE (dengan tetap memberikan freedom of the high

seas di ZEE).

Peraturan terkait Zona Tambahan (Contiguous Zone) di Amerika

Serikat:

Department of State Public Notice 358, June 1, 1972), 37 Fed. Reg.

11906 (June 15, 1972) (establishing a Contiguous Zone extending

from 3 nm to 12 nm).

Presidential Proclamation 7219 of August 2, 1999, Contiguous

Zone of the United States. (64 Fed. Reg. 48701 (August 8, 1999))

(extending seaward limit of the Contiguous Zones from 12 to 24

nm from the baseline).

Correction to Proclamation 7219 (64 Fed. Reg. 49844 (Sept. 14,

1999)).

Correction to Proclamation 7219 (64 Fed. Reg. 49276 (Sept. 10,

1999)).

 Vice-President Al Gore, "Extension of Federal Enforcement Zone in

U.S. Coastal Waters Will Help Prevent Violations of Environmental,

Customs, or Immigration Laws"(Sept. 2, 1999).

 Exchange of Memoranda between the Department of State (1989)

and the Department of Justice  (1991) on the Extension of the

Contiguous Zone to 24 nm



51

CLEAN WATER ACT (CWA)

Tujuan dari Clean Water Act adalah "untuk memulihkan dan

menjaga integritas kimia, fisik, dan biologis perairan Bangsa."

Tujuan menyeluruh dari Clean Water Act adalah menghilangkan

"pembuangan polutan ke navigable waters" dan sampai tujuan

tersebut dapat dipenuhi, tujuan interimnya adalah untuk mencapai

"kualitas air yang memberikan perlindungan dan penyebaran ikan,

kerang, dan satwa liar dan menyediakan untuk rekreasi di dan di

atas air " sedapat mungkin.

CWA mendefinisikan zona tambahan sebagai "seluruh zona

yang ditetapkan atau ditetapkan oleh Amerika Serikat, seperti yang

tercantum dalam Article 24 of the Convention of the Territorial Sea

and the Contiguous Zone.” Definisi CWA tentang zona tambahan

(seperti laut teritorial) sudah usang, dikarenakan UNCLOS 1982

memperluas luas wilayah dari zona tambahan (12 mil laut selepas

laut teritorial atau daerah 12 sampai 24 mil laut dari garis pangkal).
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Saat ini, Amerika Serikat mengklaim zona tambahan yang

berdekatan dengan laut teritorial, dan meluas ke arah laut jarak 24

mil laut dari pantai.

2. Republik Rakyat China (RRC)

Ketentuan mengenai zona tambahan RRC diatur dalam The

Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone yang

diadopsi pada sidang ke 24 Standing Committee of the National

People's Congress, 25 Februar1 1992. The Law on the

Territorial Sea and the Contiguous Zone disusun untuk

menetapkan pengaturan atas kedaulatan RRC di laut

teritorialnya, termasuk pengaturan atas hak-hak pengawasan

di zona tambahanya (Pasal 1).

Zona tambahan RRC berada diluar dan berbatasan dengan

laut territorial RRC yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut

(Pasal 4). RRC memiliki kewenangan untuk mengatur zona

tambahannya untuk tujuan pencegahan dan pemberian sanksi

atas pelanggaran keamanan (scurity), kepabeanan, fiskal,

kesehatan, dan kebijakan atau pengawasan keluar masuk

barang/orang dari/ke darat, perairan pedalaman, dan laut

teritorialnya (Pasal 13).

Apabila pejabat RRC yang berwenang memiliki alasan yang

cukup bahwa kapal asing telah melanggar peraturan

perundang-undangan dan kebijakan (law and regulation) RRC,

mereka dapat melakukan pengejaran seketika (hot pursuit).

Pengejaran seketika dimulai ketika kapal asing,  atau salah

satu dari kapal kecil, atau pesawat, yang bekerja sebagai tim

dan menggunakan kapal sebagai kapal induk, berada di

perairan pedalaman, laut teritorial atau zona tambahan RRC

(Pasal 14).
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Apabila kapal asing berada di zona tambahan RRC,

pengejaran seketika dilanjutkan ketika ketentuan hukum dan

kebijakan yang relevan (keamanan /security), kepabeanan,

fiskal, kesehatan) telah dilanggar. Sepanjang pengejaran

seketika tidak terhenti, pengejaran seketika dapat dilanjutkan

sampai di luar laut teritorial atau zona tambahan RRC.

Pengejaran seketika yang dimaksud disini dilakukan oleh

kapal perang, atau oleh kapal pemerintah RRC yang sah.

3. Japan (Jepang)

Zona tambahan Jepang diatur dalam Law on the Territorial

Sea and the Contiguous Zone (Law No. 30 of 1977, sebagaimana

telah diamandemen dengan Law No. 73 of 1996). Dalam Pasal

4 Law No. 73 tahun 1977 disebutkan Jepang telah

menetapkan zona tambahannya, dimana negara tersebut dapat

menetapkan pengaturan untuk mencegah dan mengenakan

sanksi   atas pelanggaran-pelangaran di bidang kepabeanan,

fiskal, imigrasi, atau sanitari, yang terjadi di laut teritorialnya

sesuai dengan Pasal 33 paragraph 1 UNCLOS 1982.

Lebar zona tambahan Jepang adalah sejauh 24 mil laut

diukur dari garis pangkal, dimana ketentuan mengenai prinsip

median line yang berlaku untuk laut teritorial juga berlaku

untuk zona tambahan. Lebar zona tambahan di atas

dikecualikan bagi wilayah Soya Kaikyo, Tugaru Kaikyo, Tusima

Kaikyo  Higasi Suido, Tusima Kaikyo Nisi Suido dan Osumi

Kaikyo, dimana hanya memiliki lebar 3 mil laut. Ketentuan

lebih lanjut mengenai batas-batas laut teritorial dan zona

tambahan Jepang ditetapkan dengan Cabinet Order.

Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan hukum dan

kebijakan di zona tambahan dinyatakan dalam Pasal 5 Law

No. 73 Tahun 1996 sebagai berikut:
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“The laws and regulations of Japan shall apply with respect to the
execution of official duties by public officials of Japan in the
contiguous zone in relation to measures prescribed in paragraph 1
of the preceding article (including the execution of official duties in
relation to hot pursuit from within the contiguous zone pertaining to
the said execution of official duties undertaken in accordance with
article 111 of the U.N. Convention on the Law of the Sea) and the
conduct obstructing such execution.”

4. Republik Korea (Republic of Korea)

Pengaturan mengenai zona tambahan Korea terdapat dalam

Territorial Sea and Contiguous Zone Act, Law No. 3037, 31

December 1977, sebagaimana telah di amandemen dengan

Law No. 4986, 6 December 1995.

Menurut Pasal 3-bis zona tambahan Republik Korea

meliputi wilayah laut yang batas terluarnya maksimal 24 mil

laut dari garis pangkal, tidak termasuk laut teritorial Republik

Korea.   Lebar zona tambahan dapat pula ditentukan secara

berbeda di wilayah-wilayah laut tertentu (sepanjang tidak

melebihi 24 mil lau) dari garis pangkal, yang pengaturannya

ditetapkan dalam Presidential Decree.

Batas laut teritorial dan zona tambahan Republik Korea,

dalam hubungannya dengan laut teritorial dan zona tambahan

yang berbatasan dengan negara lainnya, kecuali ada perjanjian

dengan negara tersebut, ditetapkan berdasarkan prinsip

median line (Pasal 4).

Di zona tambahan Republik Korea,   lembaga yang

berwenang dapat menggunakan kewenangannya untuk

kepentingan pencegahan dan pengenaan sanksi atas

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di

bidang kepabeanan, pengawasan imigrasi, kebijakan fiskal,

kesehatan dan kebersihan (health and sanitation).

Menurut Pasal 7 ayat (2), crew atau penumpang lainnya

dari kapal asing yang tidak mematuhi atau menghindar dari
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ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kepabeanan, imigrasi, fiskal, dan kesehatan dikenai pidana

maksimal 2 tahun penjara, atau denda maksimal 10 juta Won.

Pada ayat (4) disebutkan, dalam hal pelanggaran hukum

tersebut secara bersamaan juga melanggar peraturan

perundang-undangan lainnya, pengenaan pidana secara

komulatif dapat dilakukan.

5. Republic of Gambia

Pengaturan mengenai zona tambahan Gambia dimuat

dalam Territorial Sea and Contiguous Zone Act 1968,

sebagaimana telah diamandemen Tahun 1969 dengan

Territorial Sea and Contiguous Zone Act 1969.

Menurut Territorial Sea and Contiguous Zone Act 1969,

Gambia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut

diukur dari garis air rendah (low-water mark) dan/atau titik-

titik pangkal lainnya. Di samping itu, Gambia

mendeklarasikan zona tambahan yang jaraknya 18 mil laut

diukur dari garis air rendah (low-water mark) di wilayah mana

Gambia dapat melakukan pengawasan guna mencegah dan

menghukum perlanggaran terhadap semua peraturan

perundang-undangan atau hak-hak (any law or rights)

Gambia.

6. Kingdom of Thailand (KerajaanThailand)

Zona Tambahan Thailand diproklamirkan pada tanggal 14

Agustus 1995 (Royal Proclamation 14 August 1995, B.E. 2538).

Dalam proklamasinya tersebut disebutkan bahwa untuk

tujuan pengaturan hak-hak dari Kerajaan Thailand,

berdasarkan prinsip hukum internasional, Kerajaan Thailand

menetapkan zona tambahan sebagai berikut:
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a. zona tambahan Kerajaan Thailand adalah wilayah laut di

atas dan berbatasan dengan laut teritorial kerajaan

Thailand yang lebarnya 24 mil laut dari garis pangkal,

darimana lebar laut teritorial diukur.

b. di zona tambahannya Kerajaan Thailand dapat melakukan

tindakan yang diperlukan untuk: mencegah dan melakukan

tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanan, fiskal, imigrasi, atau

kekarantinaan yang akan dan/atau dilakukan di laut

teritorial Kerajaan Thailand.

Sebagai catatan, pada tanggal 11 Agustus 1992, Thailand

telah melakukan revisi atas tiga titik referensi di Area III yang

telah ditetapkan Perdana Menteri Thailand pada tanggal 11

Juni 1970.

7. Bangladesh

Pengaturan mengenai zona tambahan Bangladesh dimuat

dalam Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974, Act No.

XXVI of 1974. Dalam Pasal 4 ayat (1) Act No. XXVI of 1974

disebutkan bahwa:

“The zone of the high seas contiguous to the territorial waters

and extending seawards to a line six nautical miles

measured from the outer limits of the territorial waters is

hereby declared to be the contiguous zone of Bangladesh”.

Di zona tambahan tersebut pemerintah Bangladesh

mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan

tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengenakan

sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dan

kebijakan Pemerintah Bangladesh mengenai:

a. keamanan negara (Republic);

b. imigrasi dan kekarantinaan;
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c. kepabeanan; dan

d. fiskal.

8. The Islamic Republic of Iran

Pada tanggal 2 Mei 1993, Iran telah mengadopsi ketentuan-

ketentuan hukum laut internsional secara lengkap, termasuk

pentapan 12 mil laut teritorial dan 24 mil laut zona tambahan.

Penetapan 24 mil laut zona tambahan ini telah menggantikan

rezim hukum yang selama ini diabut yaitu rezim zona

perikanan selebar 50 mil laut di ZEE Iran, yang batas-batas

terluarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral, tanpa

perjanjian bilateral, dan menggunakan prinsip sama jarak

(equidistant).

9. The United Arab Emirates (UAE)

UAE saat ini sedang dalam proses untuk mengadopsi

ketentuan-ketentuan hukum laut internasional, pada sistem

hukum nasionalnya (di tingkat federal), khususnya berkenaan

dengan penetapan batas-batas laut territorial dan zona

tambahan di sembilan emirat yaitu Abu Dahabi, Ajmau, Dubai,

Fujaira, Ras al-kimn, Sharhaj, dan Umm al-Qwain). Sejauh ini,

penetapan batas 12 mil laut teritorial baru diterapkan di

Emirat Sharhaj, sedangkan emirat yang lain masih

menggunakan lebar 3 mil laut, sebagai laut teritorialnya.

10. Samoa

Pengaturan mengenai zona tambahan Samoa dimuat dalam

Maritime Zones Act 1999, No. 18. Zona tambahan Samoa

adalah wilayah laut yang lebarnya 24 mil laut diukur dari

garis pangkal, darimana laut teritorial diukur (Angka 18).
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Di zona tambahannya, Pemerintah Samoa dapat mengatur

dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah

atau mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan, fiskal, imigrasi,

perlindungan lingkungan atau kesehatan, serta peraturan

perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam

Maritime Zones Act 1999 No. 18.

Selain negara-negara yang tersebut di atas, beberapa

negara lain juga telah membuat pengaturan mengenai zona

tambahan, diantaranya:

a. Brazil (Law No. 8.617 of 4 January 1993, on the territorial

sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the

continental shelf);

b. Angola (Law No. 21/92 of 28 August 1992);

c. Maldive (Maritime Zones of Maldives Act No. 6/96);

d. Vanuatu (Act 23 of 1981 on Maritime Zone);

e. Srilangka, (Presidential Proclamation, Maritime Zone Law No.

22 of 1976). Klaim Srilangka tersebut pernah di protes oleh

Amerika Serikat pada tahun 1986;

f. Pakistan (Territorial Waters and Maritime Zones Act, Des

1976). Seperti halnya Srilangka, klaim Pakistan juga pernah

diprotes Amerika Serikat pada tahun 1997;

g. New Zealand (Act on 26 July 1996, amending the Territorial

Sea and Exclusive Economic Zone Act, 1977);

h. Qatar melalui dekritnya tanggal 16 April 1992 telah

menetapkan lebar laut teritorialnya (12 mil laut) dan zona

tambahan (24 mil laut);

i. Bahrain, melalui dekritnya tanggal 20 April 1993, telah

menetapkan lebar laut teritorialnya (12 mil laut) dan zona

tambahan (24 mil laut);
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j. Timor Leste, pada tanggal 23 Juli 2002 juga telah

menetapkan batas-batas maritimnya (Law on Maritime

Boundaries of the Territory of the Democratic Republic of

East Timor 2002), yang diantaranya memuat penetapan

batas zona tambahannya selebar 24 mil laut. Dengan

mengacu pada Pasal Pasal 33 Statuta PBB, Undang-undang

tersebut berlaku retroaktif terhitung tanggal 20 Mei 2002.

11. Australia

Australia menetapkan wilayah laut sesuai dengan

UNCLOS 1982 dan menegaskannya dalam Sea and Submerged

Land Act 1973. Wilayah-wilayah laut tersebut antara lain:

a. Coastal Water, 3 mil laut dari pesisir sampai pada laut

territorial. Negara bagian mempunyai yurisdiksi disini tetapi

coastal water ini bukan merupakan wilayah dari Negara

bagian;

b. Laut Teritorial, 12 mil laut dari garis pangkal kecuali di Selat

Torres dimana laut teritorial hanya selebar 3 mil laut. Di laut

territorial Australia mempunyai kedaulatan dan memberikan

hak lintas damai bagi kapal asing;

c. Zona Tambahan, 24 mil laut dari garis pangkal dimana

Australia mempunyai yurisdiksi di bidang custom, fiscal,

immigration dan sanitary laws.

d. ZEE selebar 200 mil laut dari garis pangkal dimana

Australia mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam.

Di bagian utara Australia, ZEE overlaps dengan Australia

Fishing Zone;

e. Landas Kontinen dimana Australia mempunyai hak

berdaulat atas sumber daya alam.

Border Protection Command adalah strategi pemerintah

dalam melindungi wilayah-wilayah laut ini. Border Protection
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Command ini melindungi sumber daya alam  untuk

pembangunan berkelanjutan dan mengkordinasi pengawasan

dan operasi tanggap untuk mendeteksi dan mengatasi

ancaman-ancaman terhadap wilayah laut. Border Protection

Command dapat melakukan tindakan law enforcement atas

nama instansi pemerintah Australia seperti Quarantine and

Inspection Service, Fisheries Management Authorities dan

Customs and Border Protection Service.

12. Belanda

Belanda menetapkan Kingdom Act 28 April 20055 yang

menciptakan dasar untuk zona tambahan tidak melebihi 24 mil

laut, sehingga memungkinkan penggunaan optimal dari

kekuatan hukum internasional tersebut selaras negara-negara

kepulauan. Zona ini memungkinkan pihak berwenang untuk

menegakkan peraturan di bidang kepabeanan, pajak, imigrasi

dan kesehatan yang berlaku untuk wilayah atau di wilayah

perairan Kerajaan Belanda. Yurisdiksi yang bersangkutan hanya

dapat dilakukan di zona tambahan ketika secara khusus telah

dibentuk peraturan di bawah undang-undang nasional negara

yang bersangkutan.

Undang-undang ini berlaku bagi Kerajaan Belanda, yaitu

Belanda, Aruba dan Antillen Belanda, membentuk zona

tambahan sepanjang 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari

mana lebar laut teritorial diukur.

Batas luar zona tambahan ditetapkan dengan Keputusan

Pemerintah, yakni dengan Decree No. 339 of 20066 sebagai

implementasi dari Article 2 dan 3 dari Kingdom Act 28 April

2005. Dimana zona tambahan tumpang tindih dengan wilayah

5Staatsblad 2005, 387
6Besluit grenzen aansluitende zone 26 June 2006, Staatsblad 2006, 339.
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Negara lain, batas terluar dibentuk antara dua Negara atau

dengan garis tengah diukur dari garis pangkal dari kedua

Negara. Undang-undang, serta Keputusan Pemerintah ini, mulai

berlaku pada 1 Agustus 2006.

13. India

Dalam ketentuan nasionalnya mengenai zona tambahan,

India mengatur lebih jauh dari sekedar memiliki kewenangan

terkait imigrasi, fiskal, bea cukai dan karantina, akan tetapi

mencakup pula kewenangan “the security of India”, sebagaimana

dapat dilihat dalam ketentuan di bawah ini:

The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone
and other Maritime Zones Act, 1976, Act No. 80 of 28 May 1976
Contiguous zone of India

(1) The contiguous zone of India (hereinafter referred to as the
contiguous zone) is an area beyond and adjacent to the territorial
waters, and the limit of the contiguous zone is the line every point of
which is at a distance of twenty-four nautical miles from the nearest
point of the baseline referred to in subsection (2) of section 3.

(2) Notwithstanding anything contained in subsection (1), the Central
Government may, whenever it considers necessary so to do having
regard to international law and State practice, alter, by notification in
the Official Gazette, the limit of the contiguous zone.

(3) No notification shall be issued under subsection (2) unless
resolutions approving the issue of such notification are passed by both
Houses of Parliament.

(4) The Central Government may exercise such powers and take such
measures in or in relation to the contiguous zone as it may consider
necessary with respect to,:

(a) The security of India, and

(b) Immigration, sanitation, customs and other fiscal matters.

(5) The Central Government may, by notification in the Official Gazette:

(a) Extend with such restrictions and modifications as it thinks fit, any
enactment, relating to any matter referred to in clause (a) or clause (b)
of subsection (4), for the time being in force in India or any part thereof,
to the contiguous zone, and
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(b) Make such provisions as it may consider necessary in such
notification for facilitating the enforcement of such enactment, and any
enactment so extended shall have effect as if the contiguous zone is a
part of the territory of India.

Ketentuan mengenai “security of India ini, telah dibuktikan

keberlakuannya oleh India dalam kasus “Enrica Lexie” yang

akan dijelaskan kemudian.

14. Praktek Negara Lain

Beberapa klaim yang menarik terkait dengan yurisdiksi di laut

antara lain:

1. Negara Negara pantai yang mensyaratkan persetujuan atau

notifikasi ketika kapal militer Negara lain memasuki laut

teritorialnya ada 39 Negara yaitu: Albania, Algeria, Antigua &

Barbuda, Bangladesh, Barbados, Burma, Cambodia, Cape

Verde, China, Taiwan, Congo, Croatia, Egypt, Denmark,

Egypt, Estonia, Finlandia, Guyana, Yaman, Vietnam, India,

Iran, Korea Selatan, Korea Utara, Libya, Maldives, Malta,

Montenegro, Oman, Pakistan, Romania, St. Vincent

Grenadines, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Swedia,

Siria, dan UAE;

2. Kroasia mengklaim Ecological and Fisheries Protection Zone di

ZEE nya;

3. Inggris mengklaim Pollution Zone dan Renewable Energy Zone

di ZEE nya;

4. Negara-negara yang mengklaim sebagai Archipelagic State

sebanyak 20 negara yaitu: Indonesia, Jamaika, Bahamas,

Antigua Barbuda, Cape Verde, Comoros, Dominican Republic,

Jamaica, Grenada, Kiribati, Marshall Islands, Papua New

Guinea, Filipina, Sao Tome & Principe, St. Vincent &

Grenadines, Solomon Islands, Trinidad & Tobago, Seychelles,

Tuvalu, dan Vanuatu.



63

5. Negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982 namun

mengklaim laut territorial, zona tambahan dan ZEE sesuai

dengan ketentuan UNCLOS 1982antara lain Amerika Serikat.

6. Inggris, Filipina dan Malaysia tidak melakukan klaim atas

Zona Tambahan, sehingga negara-negara tersebut tidak

memiliki zona tambahan.

Sebanyak 47 negara Afrika yang sudah merdeka pada saat

Konferensi Hukum  Laut III telah hadir dan berpartisipasi di

dalam konferensi. Mereka menganggap bahwa hukum laut yang

ada pada saat itu tidak mewakili kepentingan negara-negara

Afrika dan cenderung untuk menguntungkan negara Barat yang

menjadi mantan penjajahnya. Partisipasi mereka di dalam

konferensi yang bertujuan untuk membentuk UNCLOS 1982

sangat besar dan ditambah pula dengan kehadiran berbagai

institusi yang mewakili kepentingan negara Afrika seperti

Organization of African Unity (sekarang menjadi African Union),

Grup 77, dan Afro-Asian Legal Consultative Committee. Negara-

negara Afrika ini berperan dalam pembentukan ketentuan di

dalam Part XI (international seabed area dan the institutional

framework for deep seabed mining) Part XV (dispute settlement),

dan individual state benefits yang berada di Part V (ZEE), Part X

(right of access to the sea and freedom of transit of landlocked

states), Part XII (Protection and preservation of the marine

environment), Part XIII (marine scientific research), dan Part XIV

(development and transfer of marine technology). Meskipun begitu,

negara landlocked Afrika tidak merasa adanya keuntungan

dengan berlakunya UNCLOS 1982. Negara-negara ini tidak

mendapatkan keuntungan sebanyak negara pantai lainnya.

UNCLOS 1982 tidak mengakomodasi kepentingan negara

landlocked, seperti misalnya tidak adanya pengaturan mengenai

“sharing of marine resources” negara pantai kepada negara
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tetangganya yang merupakan negara yang memiliki kekurangan

secara geografis.

Negara-negara di Afrika memiliki banyak keuntungan

untuk dapat mengklaim “extended continental shelf“ berdasarkan

pasal 76 UNCLOS 1982. Selain itu, negara-negara tersebut juga

dapat mengklaim “archipelagic waters” dan penggunaan

“archipelagic baselines”. Namun, sebagian kecil dari negara-

negara Afrika tidak memaksimalkan klaim yang dapat mereka

lakukan terhadap zona maritim mereka. Beberapa dari negara

tersebut mengklaim zona maritim yang tidak sesuai dengan

ketentuan di UNCLOS 1982, seperti Somalia yang mengklaim 200

mil laut batas laut teritorial. Namun, negara-negara seperti

Somalia yang mengklaim batas laut teritorial yang sangat besar

ternyata tidak mengklaim zona tambahan. Hal ini disayangkan

karena negara-negara Afrika dapat memberlakukan yurisdiksi

yang diperbolehkan di zona tambahan. Negara-negara Afrika

telah lama dikaitkan dengan isu “illegal transboundary movement

of hazardous wastes, drugs trafficking, illegal trafficking of marine

species” sebagaimana diatur perlindungannya di dalam CITES,

yang dapat ditanggulangi dengan pemberlakuan klaim terhadap

zona tambahan.

Perbandingan peraturan nasional Kenya, Tanzania,

Mozambik, dan Afrika Selatan. Perbandingan tersebut akan

disajikan dalam bentuk tabel berikut:



Afrika

Selatan Mozambik Tanzania Kenya

Peraturan Maritime

Zones Act

1994

Sea Law Teritorrial

Sea and EEZ

Act

Maritime

Zones Act

Baselines Normal dan

Straight

Baseline

Normal dan

Straight

Baseline

normal

baselines

normal dan

straigh

baselines

Territorial

Sea

12 nm 12 nm 12 nm 12 nm

Zona

Tambahan

24 nm. Afsel

merujuk zona

tambahan ini

sebagai

Maritime

Cultural

Zone

sehingga

terdapat

yurisdiksinya

terkait benda

arkeologi dan

bersejarah.

24 nm.

Mozambik juga

menambahkan

yurisdiksinya

untuk

mencegah dan

menghukum

pelanggarn

terhadap

marine

environment

protection law

sebagaimana

yang terdapat

di wilayah

teritorialnya.

Belum

mengklaim

Belum

mengklaim

65
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EEZ mengklaim

EEZ tetapi

belum ada

pengaturan

spesifik di

dalam

undang-

undang

mengklaim

dan mengatur

hak negara

lain di dalam

ZEE, yaitu

freedom of

navigation,

penempatan

jalur pipa di

bawah laut,

dan kegiatan

sah lainnya

yang

bermanfat.

mengklaim

dan

mengatur

ketentuan

bagi negara

lain

berkaitan

dnegan

penggunaan

sebagai

komunikasi

dan

pelayaran

sebagaimana

diatur di

dalam

hukum

internasional

atau

perjanjian

bilateral.

mengklaim

dan

mengatur

hak negara

lain di

dalam ZEE,

yaitu

freedom of

navigation,

penempatan

jalur pipa di

bawah laut,

dan

kegiatan

sah lainnya

yang

bermanfat.

Continental

Shelf

diatur di

dalam

perundang-

undangan

nasional

diatur di

dalam

perundang-

undangan

nasional

tidak diatur

dan lebih

berfokus

kepada ZEE.

tidak diatur

dan lebih

berfokus

kepada

ZEE.

Republik Dominika meratifikasi UNCLOS 1982 dan juga

menyatakan untuk terikat dengan 1994 Agreement relating to the

Implementation of Part XI of the Convention. Republik Dominika

mengklaim archipelagic baselines serta laut teritorial sepanjang 12
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mil laut, zona tambahan sepanjang 24 mil laut, dan ZEE sepanjang

200 mil laut. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Dominika

mengklaim negaranya sebagai negara kepulauan.

Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, belum mengakui

status Republik Dominika sebagai negara kepulauan. Maka dari itu,

di bawah ini akan dilihat batas-batas zona maritim yang diklaim oleh

Republik Dominika dan perbatasannya dengan zona maritim negara

lain.

1. Republik Dominika mengklaim archipelagic baseline-nya tidak

sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 47.4 UNCLOS 1982. Hal

ini terlihat dengan indikasi bahwa penarikan garis lurus untuk

menentukan batas laut teritorial ditarik dari low tide elevation

yang tidak terdapat mercusuar atau instalasi serupa. Penarikan

garis ini juga melebihi panjang laut teritorial pulau terdekat.

2. Bagian ZEE yang diklaim Republik Dominika bersinggungan

dengan batas zona maritim dari UK, Belanda, Haiti dan Amerika

Serikat.

3. Republik Dominika tidak mengatur mengenai hak lintas alur laut

kepulauan secara spesifik. Di dalam   undang-undangnya,

Republik Dominika mengatur mengenai mengenai hak lintas

damai melaui perairan pedalamannya dan ruang  udara di

atasnya. Hal ini merupakan misinterpretasi dari hak lintas alur

laut kepulauan karena tidak sama dengan hak lintas damai

meskipun ditambah dengan ketentuan lintas penerbangan di

ruang udaranya. Republik Dominika juga tidak mengatur

mengenai traffic separation scheme.

4. Ketentuan Republik Dominika yang menganggap kapal atau

pesawat yang membawa cargo berisi zat radioaktif dan bahan

beracun dan berbahaya tidak boleh dianggap innocent juga

merupakan misinterpretasi dari pasal 17, 23, dan 52 UNCLOS
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1982. Pasal-pasal di dalam UNCLOS 1982 tersebut menyatakan

bahwa kapal yang membawa zat radiaktif atau bahan beracun

dan berbahaya berhak menikmati hak lintas damai di laut

teritorial dan perairan pedalaman selama ia membawa dokumen

dan memperhatikan “precautionary measures” yang diatur oleh

perjanjian internasional.

5. Republik Dominika mengatur bahwa di dalam ZEE, Dominika

berhak memberlakukan yurisdiksi terkait harta karun bawah

laut yang ditemukan di dalam ZEE-nya. Hal ini dianggap

bertentangan karena pasal 303 ayat 2 UNCLOS 1982 mengatur

bahwa yurisdiksi negara terkait hal ini hanya terbatas pada zona

tambahan sepanjang 24 mil

c) Kasus-Kasus Terkait Zona Tambahan

1. Kasus MV Enrica Lexie

Fakta Kasus

15 Februari 2012

 MV Enrica Lexie yang berbendera Italia sedang berlayar

dengan Italian Military Protection Detachment di sepanjang

pantai India, dekat perbatasan luar Zona Tambahan India dan

dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari India, kapal

melaporkan serangan pembajakan.

 Dua nelayan, Jelestine dan Ajeesh Pinku, yang telah pergi

untuk memancing di perahu mekanik dari Neendakara Fishing

Harbour ditembak mati di laut bebas Ambalapuzha. Insiden ini

dilaporkan terjadi di perairan internasional. Kapal dari mana

nelayan diberondong diidentifikasi sebagai Enrica Lexie. The

Lexie mengklaim bahwa mereka beranggapan bahwa nelayan

tersebut adalah bajak laut.
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 Menurut Indian Coast Guard, Pemerintah India dan awak

kapal nelayan St Antony, insiden itu terjadi pada sekitar 16:30

WIB (11:00 UTC) pada tanggal 15 Februari 2012, ketika kapal

nelayan kembali dari memancing ekspedisi dan terjadi dalam

Zona Tambahan India sekitar 20,5 mil laut di lepas pantai

Kerala.

 Wilayah Laut Laccadive berada di bawah yurisdiksi Pengadilan

Tinggi Kerala dan Mahkamah Agung India tergantung pada

sifat dan lokasi dari TKP.

Permasalahan Hukum

Ketentuan hukum mana yang berlaku?Kedua negara mengklaim

bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas tindakan ini, Italia dengan

yurisdiksi eksklusifnya dan India dengan yurisdiksi

ekstrateritorialnya mengingat kejadian terjadi di dalam wilayah zona

tambahan India.

Ketentuan Hukum

 Indian Penal Code

 Suppression of Unlawful Act of International Maritime

Navigation

 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea

Putusan

Pengadilan Tinggi Kerala

Kepala Yudisial Hakim di Kerala menuduh dua ditahan Marinir Italia

(Massimiliano Latorre dan Salvatore Girone) pembunuhan di bawah

Indian Penal Code dan juga International Maritime Law. Tuduhan itu

diajukan pada Indian Penal Code Bagian 307 (upaya untuk

membunuh), Bagian 427 (menyebabkan kerusakan atau kehilangan)
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dan Bagian 34 (bertindak dalam niat umum). Pasal 3 Suppression of

Unlawful Act of International Maritime Navigation juga digunakan

dalam kaitannya dengan  insiden tersebut. Dalam putusan, disita

juga benda-benda dari Enrica Lexie, terutama Voyage Data Recorder

(VDR), enam senjata Beretta, dua senapan mesin mini-ringan, 1.690

peluru dan dek-log dari kapal dan GPS.

Mahkamah Agung India

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Negara Bagian Kerala

tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki insiden ini dan

menyatakan hanya Union of India memiliki yurisdiksi untuk

melanjutkan investigasi dan persidangan dari dua marinir. Hal ini

disebabkan karena kejadian terjadi di wilayah zona tambahan,

sementara Negara Bagian Kerala hanya memiliki yurisdiksi di area

laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal saja.

Bagian 1 dari Indian Penal Code, 1860, menyatakan bahwa

berlaku ke seluruh India kecuali negara bagian Jammu dan

Kashmir. Dalam Bagian 18, "India" didefinisikan sebagai wilayah

India, kecuali Jammu dan Kashmir.  Oleh karena itu Kode  ini

biasanya berlaku untuk tingkat wilayah perairan laut teritorial India

tetapi tidak untuk ZEE India atau zona tambahan.

Mahkamah Agung India menyatakan bahwa India memiliki

yurisdiksi ekstrateritorial untuk mengadili perkara tersebut dengan

mengacu pada praktek negara sesuai dengan Maritime Drug Law

Enforcement Act, 46 U.S.C. 70501-70507 oleh United States of

America dan Art.13 of the Law on the Territorial Sea and the

Contiguous Zone of 25 February 1992 oleh People's Republic of

China (PRC).

Mahkamah Agung dalam vonisnya pada 18 Januari 2013,

menguatkan pendapat bahwa India sebagai Union Government telah

memperpanjang kedaulatan India hingga Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) dan karena India memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum
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untuk mengadili marinir. Dijelaskan juga bahwa Pasal 97 UNCLOS

1982 tidak bisa diterapkan pada fakta-fakta dari kasus ini sebagai

kejadian penembakan oleh marinir tidak bisa dianggap 'insiden

navigasi' atau 'tabrakan' sebagaimana didefinisikan dalam UNCLOS

1982. Pengadilan mencatat bahwa istilah yang digunakan dalam

Pasal 97 tidak dapat mencakup tindak pidana dan bahwa sementara

Pasal 100 UNCLOS 1982 (yang penawaran antara lain dengan isu-isu

kerjasama di antara negara-negara anggota dalam hal pembajakan)

bisa berlaku untuk insiden itu, hal yang sama akan memiliki

dipertimbangkan hanya setelah bukti telah disajikan dalam proses

persidangan.

Analisa

India mendasarkan penuntutan pada hukum nasional

memungkinkan yurisdiksi di mana kejahatan dilakukan terhadap

warga India di kapal India.Selain itu, India telah mengandalkan

Suppression of Unlawful Act of International Maritime Navigation

sebagai dasar untuk pemberian yuridiksi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, di bawah undang-undang

domestik, warga negara asing dapat dituntut di India untuk

melakukan tindak pidana di kapal India atau pesawat, bahkan jika

kapal atau pesawat luar daerah India pada saat tindak pidana

tersebut. Namun, jika orang asing memulai suatu pelanggaran yang

diselesaikan dalam wilayah India, dia, jika ditemukan dalam wilayah

India, bertanggung jawab untuk diadili oleh Pengadilan India dalam

yang wilayah kerjanya pelanggaran selesai.

Ketentuan hukum domestik ini sangat sejalan dengan prinsip-

prinsip yang tercantum dalam Pasal 91 UNCLOS 1982.Telah terjadi

insiden MV Enrica Lexie sebelum Mahkamah Agung India mengambil

posisi yang jelas mengenai yurisdiksi. Dengan demikian dampak-

dampak hukum dari insiden MV Enrica Lexie ternyata memfokuskan
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kepada isu yurisdiksi Negara di zona tambahan dan ZEE, hubungan

antara hukum nasional dan hukum internasional, isu locus delicti

dalam hukum internasional, yurisdiksi flag state dalam tabrakan

kapal dan insiden pelayaran (navigational incident)dan imunitas dari

anggota angkatan bersenjata dalam hukum kebiasaan internasional.

2. Kasus F/V TAIYO MARU v. U.S

Fakta Kasus

Pada tanggal 5 September 1974, Coast Guard terlihat

dengan Taiyo MARU 28 memancing di Lintang 43-35,9 Utara,

Bujur 69-20 Barat. Titik itu adalah sekitar 16.25 mil di lepas

pantai Negara Bagian Maine dan sekitar 10,5 km ke arah laut dari

Monhegan Island. Wilayah ini berada dalam zona tambahan

Amerika Serikat.

September 6, 1974, Amerika Serikat mengajukan ke

Pengadilan keluhan sipil untuk penghukuman dan perampasan

kapal dan informasi kriminal terhadap kapten kapal Masatoshi

Kawaguchi. Kedua tindakan biaya pelanggaran 16 U.S.C. §§ 1081

dan 1091 dan mencari pengenaan sanksi atas pelanggaran

tersebut.

Ketentuan Hukum

 Bartlett Act, disahkan pada tahun 1964, Kongres membuatnya

melanggar hukum  untuk setiap kapal asing, atau nakhoda

kapal tersebut, untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan

dalam wilayah perairan Amerika Serikat, atau "di perairan

apapun di mana Amerika Serikat telah hak yang sama dalam

hal perikanan seperti yang telah di perairan teritorialnya...
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kecuali... secara tegas diberikan oleh perjanjian internasional

dimana Amerika Serikat merupakan anggota.

 Dengan UU Zona Tambahan Perikanan, diberlakukan pada

tahun 1966, Kongres mendirikan zona tambahan perikanan ke

perairan teritorial Amerika Serikat.

 Convention on The High Seas 1958

Putusan

Penyitaan Taiyo Maru 28 di laut bebas setelah pengejaran dari zona

tambahan itu tidak melanggar Pasal 23 dari Konvensi 1958 di Laut

bebas, dan, apalagi, telah disetujui oleh hukum nasional dan sesuai

dengan yang berlaku konsensus hukum dan praktek internasional,

Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk memutuskan proses hadir

pada jasa-jasa mereka. Oleh karena itu pengajuan terdakwa untuk

memberhentikan persidangan karena kurangnya yurisdiksi ditolak.

Analisa Putusan

Posisi Amerika Serikat pada Konferensi adalah bahwa laut

teritorial harus didefinisikan sesempit mungkin, sebaiknya pada

batas tiga mil laut yang telah diakui secara tradisional. Dalam

advokasi posisi ini, menjadi perhatian utama dari Amerika Serikat

adalah untuk menghindari pembatasan yang tidak semestinya dari

haknya untuk ikan lepas pantai negara-negara lain. Dalam posisi ini,

didukung terutama oleh negara-negara maritim, yang secara

tradisional terlibat dalam memancing dari pantai asing. Oposisi

terhadap posisi Amerika dipusatkan terutama di negara-negara blok

Soviet dan negara-negara yang baru muncul dan berkembang. Ketika

menjadi jelas bahwa setiap proposal untuk tiga mil laut teritorial

akan gagal untuk menarik dua-pertiga suara diperlukan untuk

diadopsi, Amerika Serikat mensponsori usulan kompromi yang
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menyerukan laut teritorial enam mil laut dan enam mil laut zona

tambahan perikanan.

Perlu digarisbawahi bahwa Convention on the Territorial Sea

and the Contiguous Zone tidak mendefinisikan lebar laut teritorial.

3.  Kasus M/V Shōnan Maru 2 v. Sea Shepherd Conservation
Society

Fakta Kasus

Kelompok lingkungan Sea Shepherd dan Forest Rescue

bergabung untuk menyelundupkan orang di kapal." Aktivis Sea

Shepherd" - Geoffrey Tuxworth, Simon Peterffy dan Glen Pendlebury

– secara ilegal menaiki kapal penangkapan ikan paus Jepang Shonan

Maru II Minggu pagi di lepas pantai barat daya Australia Barat.

Hal ini terjadi sekitar 16 mil laut dari pantai Australia, orang-orang

yang menyelundup dan ditangkap oleh kapal Jepang dalam wilayah

yang menjadi zona tambahan  Australia. Kini menjadi sengketa

antara organisasi Sea Shepherd dan pemerintah Australia atas

pentingnya fakta ini.

Berbeda dengan hal yang serupa yang dilakukan oleh Peter

Bethune pada 15 Januari 2010 yang menyebabkannya dikenakan

hukuman oleh Pengadilan Distrik Tokyo, ketiga orang ini dibebaskan

tanpa tuntutan oleh Pemerintah Jepang.

Permasalahan Hukum

Hukum manakah yang berlaku ketika mengadili pihak-pihak

ini?Hukum Jepang atau Hukum Australia?

Opini
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Donald Rothwell, seorang ahli hukum internasional dari

Universitas Nasional Australia, mengatakan tiga aktivis bisa

menghadapi berbagai tuduhan di bawah hukum Jepang dan bahkan

mungkin telah melanggar hukum Australia.

Dengan memaksa naik kapal Jepang di luar wilayah perairan

Australia dengan maksud menahan kapal tersebut, atau setidaknya

mengalihkan jalurnya, para aktivis yang terlibat dalam tindakan

pembajakan, sesuai dengan UNCLOS 1982 Pasal 101. Meskipun

penangkap ikan paus Jepang bukan berarti tidak bersalah terkait

hubungannya dengan pelanggaran hukum internasional, namun

dalam hal ini adalah Sea Shepherds yang melakukan kesalahan.

Hukum pidana Australia hanya berlaku di zona tambahan

sejauh bahwa penegakan itu terkait dengan pelanggaran yang terjadi

atau yang akan terjadi dalam laut teritorial Australia. Di sini, semua

peristiwa yang bersangkutan terjadi di luar perairan teritorial, dan

begitu diperpanjang penegakan yurisdiksi Australia tidak dapat

diterapkan.

4. Kasus M/V SAIGA (Saint Vincent And The Grenadines V.

Guinea)

Fakta Kasus

Pada tanggal 27 Oktober 1997, M/V Saiga, sebuah kapal

tanker minyak yang berfungsi sebagai wadah pengisian bahan bakar

di lepas pantai Afrika Barat, memasok gas minyak untuk tiga kapal

penangkap ikan  lisensi oleh  Guinea untuk ikan di wilayah Zona

Ekonomi Eksklusif 200 mil laut (ZEE). Pengisian bahan bakar terjadi

di dalam Guinea ZEE sekitar 22 mil laut dari Pulau Alcatraz.

Keesokan harinya kapal patroli Guinea menembaki, naik, dan

menangkap Saiga di lepas pantai Sierra Leone, melampaui batas

selatan ZEE Guinea. Dua orang di kapal menderita luka tembak.The
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Saiga dibawa ke Conakry, di mana kapal dan awak ditahan, kargo

minyak gas telah dihapus, dan master dituntut untuk pelanggaran

kepabeanan.

 Guinea melakukan klaim bahwa tindakan yang dilakukan M/V

Saiga berada di wilayah zona tambahannya, bukan di wilayah

ZEE.

 Republik Guinea dalam Guinea by the National Maritime Code

yang telah dipublikasikan dalam  Jurnal Resmi Republik

Guinea 20 April 1997 dalam Pasal 13 telah dinyatakan sebagai

zona bersebelahan dengan nama "adjacent zone" yang

membentang sejauh 24 mil laut dari garis pangkal dari mana

lebar laut teritorial diukur.

Permasalahan Hukum

Apakah M/V Saiga melanggar hukum yang berlaku di zona ekonomi

eksklusif/zona tambahan Guinea dengan pengisian bahan bakar

kapal lainnya di perairan ini?

Ketentuan Hukum

 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea

Putusan

ITLOS menyimpulkan bahwa selama saat penangkapan, Saiga

tidak melanggar apapun dari hukum yang berlaku di Guinea karena

ia bertindak dengan tidak memiliki niat untuk melakukan

penyelundupan. Ia hanya bertindak sebagai kapal penangkap ikan

dengan fakta bahwa ia hanya mengisi bahan bakar kapal-kapal lain

di wilayah Guinea.
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Dalam kaitannya dengan klaim zona tambahan yang diajukan

oleh Guinea, Pengadilan menyatakan bahwa:

“The allegation that the infringement by the M/V Saiga took
place in the contiguous zone and that the vessel was captured
legitimately after hot pursuit in accordance with article 111,
paragraph 1, of the Convention was advanced by Guinea only at
the final stage of oral proceedings. This makes the classification
of the laws allegedly violated as relating to “customs” or
“smuggling” rather doubtful. From the point of view of facts, the
only indication that the bunkering of the fishing vessels took
place in the contiguous zone is the position given in the M/V
Saiga’s log book that became known to the Guinean authorities
after, and not before, the arrest of the vessel. As late as in its
Statement in response, Guinea indicated that the alleged
infringement took place in its exclusive economic zone. As the
position of the bunkering is close to the 24-nautical-mile limit
measured from the low-water line of the island of Alcatraz, only
a very accurate observation could have established that the
bunkering took place in the contiguous zone. There is no
evidence of such observation.”

Analisa Putusan

Pada dasarnya, ITLOS tidak secara signifikan membahas

terkait klaim atas zona tambahan yang diajukan.Hal ini tercermin

juga dalam Separate Opinion of Judge Laing. Selanjutnya, berkaitan

dengan hal tersebut, pembenaran oleh Guinea untuk tindakan

terhadap kapal-kapal asing atas dasar ketentuan UNCLOS 1982

pada zona tambahan belum tentu mencakup tindakan yang terjadi di

seluruh zona ekonomi eksklusif, pembatalan pembenaran atas dasar

mereka ketentuanakan memberikan implikasi negatif atas

tindakannya terjadi jauh dari garis pangkal di zona ekonomi

eksklusif.
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D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur

dalam RUU Zona Tambahan

Pengkajian pada bagian ini diarahkan pada implikasi

penerapan peraturan baru terhadap berbagai aspek kehidupan

masyarakat dan dampak penyusunan peraturan baru terhadap

keuangan negara. Implikasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Implikasi Penegakan Hukum

Zona Tambahan berada di luar wilayah Perairan Indonesia.

Walaupun demikian implikasi utama pasca ditetapkannya

ketentuan mengenai Zona Tambahan adalah kemampuan

aparatur penegakan hukum di laut untuk melaksanakan

ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya berkaitan

dengan kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, dan

kekarantinaan. Dalam upaya penegakan hukum di Zona

Tambahan, aparat negara terkait dengan kepabeanan,

kefiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan harus hadir

untuk melakukan tindakan pencegahan dan

penanggulangan terhadap setiap bentuk kejahatan atau

pelanggaran, baik yang sudah terjadi maupun yang akan

terjadi berkaitan keempat hal tersebut di atas (pabean,

fiskal, imigrasi, dan karantina). Aparat negara harus dapat

melakukan pencegahan dan penindakan yang dilakukan di

Zona Tambahan terhadap keluar-masuknya barang-barang

yang dianggap membahayakan masyarakat dan negara.

Aparat kepabeanan juga harus melakukan pengawasan atas

lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean

dan melakukan pemungutan Bea Masuk, tanpa

menimbulkan hambatan terhadap lalu lintas barang. Selain

kepabeanan, kefiskalan harus menentukan jenis pungutan

di Zona Tambahan yang tidak bertentangan dengan
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ketentuan sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 33

UNCLOS, 1982.

Di bidang keimigrasian seharusnya dapat dilakukan

tindakan-tindakan pencegahan dan penindakan terhadap

terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan

keimigrasian, misalnya penanganan masuknya para

imigran gelap ketika masih berada di Zona Tambahan.

Di bidang kekarantinaan perlu dirumuskan  upaya-upaya

pencegahan terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama

dan penyakit atau organisme pengganggu, baik dari luar

negeri maupun dari suatu area ke area lain di dalam negeri,

ataupun keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah

Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut harus dapat

dilakukan oleh aparatur penegakan hukum untuk

melindungi Negara dan masyarakat melalui kewenangan

yang diberikan oleh undang-undang. Tindakan pencegahan

dan penanggulangan hanya dapat dilakukan di atas kapal-

kapal, baik yang akan masuk maupun meninggalkan Zona

Tambahan.

Kewenangan lain diluar keempat kewenangan di Zona

Tambahan yang perlu diperhatikan adalah pengangkatan

benda purbakala  atau benda bersejarah dari dasar laut

Zona Tambahan Indonesia hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia. Benda-benda

muatan kapal tenggelam tersebut dapat berupa kerangka

kapal atau barang berharga muatan kapal tenggelam

tertentu yang dalam jangka waktu minimum 30 (tiga puluh)

tahun sejak tenggelam tidak diangkat dari dasar  laut.

Benda-benda muatan kapal beserta kerangka kapalnya

dianggap telah ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga dapat

dianggap telah menjadi milik Negara Indonesia.
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Dengan adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2014, maka

BAKAMLA juga menjadi penegak hukum di laut termasuk di

zona tambahan selain TNI AL.

Perlu diperhatikan juga bagaimana India mengatur

mengenai kewenangannya di  zona tambahan yang

mencakup tidak hanya empat yurisdiksi zona tambahan

akan tetapi memasukkan juga kewenangan terhadap segala

hal yang berkaitan dengan “security of India”.

2. Implikasi terhadap Koordinasi

Penegakan hukum di Zona Tambahan bersifat multisektor

karena akan melibatkan berbagai instansi yang

berkepentingan. Penegakan hukum hanya akan efektif dan

efisien apabila dilakukan melalui koordinasi secara intens

antar instansi dibawah Kementerian Luar Negeri. Instansi

yang harus dilibatkan meliputi TNI Angkatan Laut, Ditjen

Bea Cukai, Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi),

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Karantina Ikan),

Kementerian Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)

dan Kementerian Kesehatan (Karantina Kesehatan). Dalam

melakukan koordinasi perlu diperjelas tugas, fungsi dan

kewenangan masing-masing, karena tugas dan fungsi

masing-masing instansi berbeda cukup signifikan.

Koordinasi juga diperlukan antara pejabat penegak hukum

kementerian terkait dengan BAKAMLA dan TNI AL.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum di Zona Tambahan diperlukan

sarana dan prasarana yang digunakan dalam

pelaksanaannya. Sarana dan prasarana yang dimaksud

meliputi armada kapal, baik kapal patroli maupun kapal
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perang untuk mengawasi, mencegah, dan menindak

pelanggaran di Zona Tambahan, serta mengejar pelaku

tindak pidana yang lari dari Laut Teritorial ke Laut bebas

(hot pursuit). Pengadaan sarana dan prasarana ini tentunya

akan meningkatkan belanja Negara sehingga memberikan

dampak terhadap beban keuangan Negara. Perlu dipikirkan

juga keadaan Indonesia yang “multy agency single task”.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

penegakan hukum di Zona Tambahan, baik di kementerian

yang menangani pelanggaran di laut seperti bea-cukai,

keimigrasian, fiscal dan kesehatan (orang, hewan atau

tumbuhan). Untuk meningkatkan kualitas SDM   ini,

tentunya akan memberikan dampak terhadap beban

keuangan Negara terkait dengan rekruitmen SDM yg

berkualitas, penyelenggaraan diklat diklat maupun tingkat

kesejahteraan hidupnya.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT ZONA TAMBAHAN

A. Pengaturan Hukum Zona Tambahan Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan di bab sebelumnya,

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia

yang terdiri dari 17.499 pulau. Luas total wilayah Indonesia

adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan,

3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE). Wilayah perairan 6.1 juta km2 tersebut adalah

77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut

Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Indonesia telah

meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai langkah untuk

mempertahankan kedaulatannya, mengingat Indonesia memiliki

wilayah perairan yang sangat luas. Dampak dari meratifikasi

UNCLOS 1982 menimbulkan berbagai Hak dan Kewajiban

Indonesia sebagai negara kepulauan.

Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yakni laut

teritorial sejauh 12 mil, Zona Tambahan sejauh 24 mil dan Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil, untuk melindungi hak

berdaulat atas kekayaan dan yuridiksi yang dimiliki oleh

Indonesia terhadap wilayah perairannya maka dibutuhkan

suatu peraturan, dalam hal ini peraturan yang mengatur

tentang Zona Tambahan, yang mana Indonesia mempunyai

Yuridiksi pengawasan di Zona Tambahan untuk mencegah dan

menindak pelanggaran kepabeanan,kefiskalan, keimigrasian,

dan kekarantinaan. Zona Tambahan Indonesia adalah perairan
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yang berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia yang dapat

diukur selebar 24 mil laut dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan.

Menurut pendapat pakar hukum laut, Hasyim Djalal Zona

Tambahan (contiguous zone) adalah “Sepanjang yang berkaitan

dengan batas contiguous zone, belum ada satupun batas yang

ditetapkan dengan Negara-negara tetangga. Malah Indonesia

sampai sekarang belum lagi mengundangkan ketentuannya

mengenai zona ini. Walaupun seluruh Negara tetangga

Indonesia telah mengundangkannya. Disinilah kelalaian

Indonesia yang sangat menonjol. Karena itu sangat penting bagi

Indonesia untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan

mengenai ketentuan contiguous zone ini dan kemudian

merundingkan batas-batasnya dengan Negara-negara terkait,

khususnya dengan Thailand, Malaysia, Philipina, dan Australia.

Ada beberapa alternatif yang berkembang perihal

penyusunan pengaturan hukum di Zona Tambahan yang pernah

muncul yakni alternatif pertama dibuatkan undang-undang

tersendiri mengenai Zona Tambahan Indonesia, alternatif kedua

menyempurnakan RUU tentang Kelautan dengan menambahkan

pengaturan-pengaturan hukum tentang Zona Tambahan

Indonesia, alternatif ketiga menyempurnakan Undang-undang

Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona

Tambahan Indonesia, alternatif keempat menyempurnakan

Undang-undang di bidang-bidang Kepabeanan (Bea Cukai),

Imigrasi, Perpajakan (fiskal), saniter (kesehatan/karantina) dan

cagar budaya, dengan menambahkan pengaturan hukum

tentang Zona Tambahan Indonesia, dan alternatif yang kelima

menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang

perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum

tentang Zona Tambahan Indonesia. Berkaitan dengan hal
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tersebut, alternatif pengaturan mengenai zona tambahan ada 2

yaitu :

1. Dalam bentuk UU tersendiri dengan mencantumkan

kewenangan negara di bidang kepabeanan, keimigrasian,

kefiskalan dan kekarantinaan. Perlunya dibuat dalam UU

tersendiri karena:

 lingkup pengaturannya berkenaan dengan yurisdiksi

negara dan hak kapal asing

 Mencakup kewenangan berbagai instansi sehingga tidak

cukup hanya dimasukkan ke dalam masing-masing

ketentuan terkait instansi tersebut

 Penegakan hukum yang dilakukan harus mengindahkan

ketentuan hukum internasional di area tersebut yang

permukaan airnya merupakan bagian dari laut bebas

(“high seas”).

2. UU Zona tambahan hanya mengatur mengenai pemanfaatan

dan pencegahan dan penindakan pelanggarandi Zona

Tambahan, sedangkan UU teknis lainnya diubah sehingga

cakupannya meliputi Zona Tambahan

Adapun terhadap pendapat yang mengatakan agar

pengaturan mengenai Zona Tambahan ini dimasukan dalam

RUU Landas Kontinen, tim berpendapat bahwa antara Zona

Tambahan dan Landas Kontinen rezimnya berbeda karena zona

tambahan merupakan wilayah yurisdiksi khusus sedangkan

landas kontinen merupakan suatu area dimana negara memiliki

hak berdaulat.

B. Peraturan Perundang-Undangan Nasional Terkait

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan

fungsi-fungsi hukum di zona tambahan, diantaranya:
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1. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939

Ordonansi ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan

penegakan ketertiban dan keamanan dalam daerah laut

Indonesia.

Ordonasi  ini menetapkan lebar laut teritorial Indonesia

sejauh 3 mii laut dari garis air surut pulau-pulau yang

termasuk wilayah Indonesia. Diluar itu belum dikenal apa

yang disebut zona tambahan.

Menurut Pasal 13 Ordonasi ini, penegakan dan pengawasan

atas ditaatinya aturan-aturan ordonansi ini dibebankan

kepada Panglima Angkatan Laut, komandan-komandan

kapal perang RI, pangkalan-pangkalan udara angkatan

laut, nakhoda-nakhoda kapal-kapal Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut, orang-orang yang berada di bawah

perintah panglima-panglima, komandan-komandan,

perwira-perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

syahbandar-syahbandar, pandu-pandu, demikian pula

juragan-juragan kapal-kapal daerah.

Dalam Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa jika pengejaran itu

sudah dimulai pada waktu alat penyeberang yang

bersangkutan berlayar di daerah air Indonesia, dapat juga

dilanjutkan di luarnya selama pengejaran tidak terputus.

Pengejaran dihentikan pada saat kapal yang dikejar

memasuki laut teritorial negara lain.

Dalam Pasal 18 kemudian diuraikan ketentuan-ketentuan

tentang kewenangan untuk meng-adhoc kapal dan crew ke

pelabuhan Indonesia.

Dengan adanya pengaturan mengenai Zona Tambahan,

maka ketentuan ini perlu dikaji kembali relevansinya.
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Pengertian dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa:

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan

sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama

dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri

dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau

keluarnya dari dalam wilayah negara Indonesia;

Dalam Pasal 1  Angka 2 disebutkan bahwa: Karantina

hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit

hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme

pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area

ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam

wilayah negara Indonesia;

Dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa: Hama dan

penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit

hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah

masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya

dari wilayah negara Indonesia;

Dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa: Hama dan

penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu

tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan

atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan

Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan

tersebarnya di dalam wilayah negara Indonesia;

Dalam Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa: Media pembawa

hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit

ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan

asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya
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dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina;

Dalam Pasal 1 Angka 12 disebutkan bahwa: Tempat

pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut,

pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar

udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan

tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan

sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan

media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan

penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan;

Dalam Pasal 1 Angka 13 disebutkan bahwa: Petugas

karantina hewan,  ikan, dan tumbuhan adalah pegawai

negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan

karantina berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: Karantina hewan, ikan,

dan tumbuhan bertujuan:

a. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan

organisme penggangu tumbuhan karantina dari luar

negeri ke dalam wilayah negara Indonesia;

b. mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan

organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu

area ke area lain di dalam wilayah negara Indonesia;

c. mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan

karantina dari wilayah negara Indonesia;

d. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan

organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah
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negara Indonesia apabila negara tujuan

menghendakinya.

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: Ruang lingkup

pengaturan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan

meliputi:

a. persyaratan karantina;

b. tindakan karantina;

c. kawasan karantina;

d. jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan

media pembawa;

e. tempat pemasukan dan pengeluaran.

Pada BAB II (Persyaratan Karantina), dalam Pasal 5

disebutkan bahwa: Setiap media pembawa hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina

yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Indonesia wajib :

a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan

negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil

bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian

tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong

benda lain;

b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah

ditetapkan;

c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di

tempat-tempat

d. pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

BAB III (Tindakan Karantina), dalam Pasal 9 disebutkan

bahwa: (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan

karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu

area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari

wilayah negara Indonesia dikenakan tindakan karantina. (2)



89

Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina

atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang

dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari

suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Indonesia

dikenakan tindakan karantina. (3) Media pembawa hama

dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara

Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali

disyaratkan oleh negara tujuan.

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa: Tindakan karantina

dilakukan oleh petugas karantina, berupa :

a. pemeriksana;

b. pengasingan;

c. pengamatan;

d. perlakuan;

e. penahanan;

f. penolakan;

g. pemusnahan;

h. pembebasan.

BAB IV (Kawasan Karantina), dalam Pasal 23 disebutkan

bahwa: (1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk

terjadinya serangan suatu hama dan penyakit hewan

karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau

organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu

kawasan yang semula diketahui bebas dari hama dan

penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina

tersebut, Pemerintah dapat menetapkan kawasan yang

bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan

karantina. (2) Pemasukan dan pengeluaran media pembawa

hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit
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ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina ke dan dari kawasan karantina sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Pemerintah.

BAB VI (Tempat Pemasukan dan Pengeluaran), dalam Pasal

26 disebutkan bahwa: Pemerintah menetapkan tempat-

tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama

dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa: Ketentuan terhadap alat

angkut yang membawa media pembawa hama dan penyakit

hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau

organisme pengganggu tumbuhan karantina dan melakukan

transit di dalam wilayah negara Indonesia diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI (Tempat Pemasukan dan Pengeluaran), dalam Pasal

26 disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan tempat-

tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama

dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa: Ketentuan terhadap alat

angkut yang membawa media pembawa hama dan penyakit

hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau

organisme pengganggu tumbuhan karantina dan melakukan

transit di dalam wilayah negara Indonesia diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengatur mencegah masuknya

hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit

ikan karantina, dan organisme penggangu tumbuhan

karantina dari   luar negeri ke dalam wilayah negara

Indonesia serta telah menentukan tempat pemasukan dan
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pengeluaran yaitu, antara lain, perbatasan dengan negara

lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Namun

demikian belum spesifik mengenali Zona Tambahan sebagai

suatu tempat untuk melakukan tindakan karantina.;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006

Beberapa Pengertian dalam Undang-Undang Kepabeanan,

antara lain:

Dalam Pasal 1 Angka1 disebutkan bahwa: Kepabeanan

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar

daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea

keluar.

Dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa: Daerah pabean

adalah wilayah Indonesia yang meliputi wilayah darat,

perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen

yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa: Kawasan pabean

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan

laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk

lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa: Kantor pabean

adalah kantor dalam  lingkungan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa: Pos pengawasan

pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan
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cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas

barang impor dan ekspor.

Dalam Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa: Kewajiban

pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang

wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa (1) Terhadap barang impor

dilakukan pemeriksaan pabean. (2) Pemeriksaan pabean

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian

dokumen dan pemeriksaan fisik barang. (3) Pemeriksaan

pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

secara selektif.(4) Ketentuan mengenai tata cara

pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan

menteri.”

Dalam Pasal 7A disebutkan bahwa (1) Pengangkut yang

sarana pengangkutnya akan datang dari: a. luar daerah

pabean; atau b. dalam daerah pabean yang mengangkut

barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah

pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean

melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana

kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan

sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana

pengangkut darat. (2) Pengangkut yang sarana

pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib

mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam manifesnya. (3) Pengangkut yang sarana

pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang

dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan

pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya
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sebelum melakukan pembongkaran. (4) Dalam hal tidak

segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan: a. paling lambat 24

(dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana

pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut; b.

paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana

pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara;

atau c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk

sarana pengangkut yang melalui darat. (5) Kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24

(dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran

barang.(6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan

darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor

terlebih dahulu dan wajib: a. melaporkan keadaan darurat

tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan

pertama; dan b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling

lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

(7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah). (8) Pengangkut yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),

atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda

paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (9)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),

dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

peraturan menteri.”
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Ketentuan mengenai wewenang kepabeanan diatur dalam

Pasal 74 - 91, sebagai berikut:

a. pelaksanaan tugas berdasarkan UU ini dibebankan

kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk

mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil

tindakan yang diperlukan terhadap barang.

b. dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Pejabat

Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang

jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

c. pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan

menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.

d. kapal patroli atau sarana lainnya yang digunakan oleh

Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata

api yang   jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

e. dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang

ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan

angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.

f. untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan

Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang

menengah barang dan/atau sarana pengangkut.

g. terhadap barang impor yang belum diselesaikan

kewajibannya pabeannya dan barang ekspor atau barang

lain yang harus diawasi menurut Undang-undang ini

yang berada di sarana pengangkut atau di tempat

penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai

berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau

melekatkan tanda pengaman yang diperlukan.
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h. pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan

pemeriksaan barang impor dan ekspor setelah

Pemberitahuan Pabean diserahkan.

i. pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan

dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di

atasnya, dengan pengecualian untuk sarana pengangkut

yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos.

j. pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pemberitahuan

Pabean berwenang untuk menghentikan pembongkaran

barang dari sarana pengangkut, menghentikan sarana

pengangkut, membawa sarana pengangkut ke Kantor

Pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan

pemeriksaan, memeriksa dokumen, memeriksa badan,

Apabila diperhatikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dikenali

Daerah pabean yaitu wilayah Indonesia yang meliputi

wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta

tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan

landas kontinen. Namun demikian tidak secara tegas

dikenali pengertian Zona Tambahan.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45

Tahun 2009

Pengertian Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa: Perikanan

adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
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pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan

dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dalam Pasal 1 Angka 19 disebutkan bahwa: Laut Teritorial

Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut

yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Dalam Pasal 1 Angka 20 disebutkan bahwa: Perairan

Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan

kepulauan dan perairan pedalamannya.

Dalam Pasal 1 Angka 21 disebutkan bahwa: Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah

jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia

sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang

berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,

tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar

200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut

teritorial Indonesia.

Dalam Pasal 1 Angka 22 disebutkan bahwa: Laut bebas

adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI,

laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan

perairan pedalaman Indonesia.

BAB II (Ruang Lingkup) dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

Undang-undang ini berlaku untuk:

a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun

warga negara asing dan badan hukum Indonesia

maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan

perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal

perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan

perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
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c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang

melakukan penangkapan ikan di luar wilayah

pengelolaan perikanan Indonesia; dan

d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang

melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama

dengan pihak asing.

BAB III (Wilayah Pengelolaan Perikanan), dalam Pasal 5

disebutkan bahwa: (1) Wilayah pengelolaan perikanan

Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau

pembudidayaan ikan meliputi:

a. perairan Indonesia;

b. ZEEI; dan

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya

yang dapat diusahakan

d. serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di

wilayah Indonesia.

(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan

perikanan Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional

yang diterima secara umum.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa: (1) Dalam rangka

mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan,

Menteri menetapkan:

a. rencana pengelolaan perikanan;

b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah

pengelolaan perikanan Negara Indonesia;

c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah

pengelolaan perikanan Negara Indonesia;
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d. potensi dan   alokasi lahan pembudidayaan ikan di

wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia;

e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di

wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia;

f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu

penangkapan ikan;

h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

i. persyaratan atau standar prosedur operasional

penangkapan ikan;

j. pelabuhan perikanan;

k. sistem pemantauan kapal perikanan;

l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta

penangkapan ikan berbasis budi daya;

n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya

ikan serta lingkungannya;

p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta

lingkungannya;

q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh

ditangkap;

r. kawasan konservasi perairan;

s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan,

dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah

Negara Indonesia; dan

u. jenis ikan yang dilindungi.

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa (1) Setiap orang yang

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan
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berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Indonesia dan/atau laut bebas wajib memiliki SIPI.  (2)

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal

penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk

melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan

Negara Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap

ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli. (4)

Kapal penangkap  ikan berbendera Indonesia yang

melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara

lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari

Pemerintah. (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi

nelayan kecil.

Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah

menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan

pelabuhan perikanan. (2) Penyelenggaraan dan pembinaan

pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri menetapkan:

a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;

b. klasifikasi pelabuhan perikanan;

c. pengelolaan pelabuhan perikanan;

d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan,

pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan

pelabuhan perikanan;

e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan

yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang
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menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan

perikanan; dan

f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh

Pemerintah.

(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan

perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang

ditunjuk. (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau

mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal

pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat

ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan

atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif

berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan

izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa: (1) Pengawasan

perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. (2) Pengawas

perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perikanan. (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. kegiatan penangkapan ikan;

b. pembudidayaan ikan, perbenihan;

c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;

d. mutu hasil perikanan;

e. distribusi keluar masuk obat ikan;

f. konservasi;
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g. pencemaran akibat perbuatan manusia;

h. plasma nutfah;

i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan

ikan hasil rekayasa genetik.

Dalam Pasal 66B disebutkan bahwa: (1) Pengawas perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas

di:

a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia

b. kapal perikanan;

c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang

ditunjuk;

d. pelabuhan tangkahan;

e. sentra kegiatan perikanan;

f. area pembenihan ikan;

g. area pembudidayaan ikan;

h. unit pengolahan ikan; dan/atau

i. kawasan konservasi perairan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas

pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66C disebutkan bahwa: (1) Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas

perikanan berwenang:

a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha

perikanan;

b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha

perikanan;

c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;

d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk

kegiatan perikanan;
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e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan

SIKPI;

f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;

g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan

untuk keperluan pengujian laboratorium;

h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan

kapal perikanan;

i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan

menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau

patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di

wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia sampai

dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di

pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih

lanjut oleh penyidik;

j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk

memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan

yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan

dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas

perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau l.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan

kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat

pengaman diri.

Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa: (1) Penyidikan tindak

pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Indonesia dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL,
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dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Indonesia. (2) Selain

penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. (3) Penyidikan

terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi

di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. (4) Penyidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan

koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana

di bidang perikanan. (5) Untuk melakukan koordinasi

dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk

forum koordinasi.

Dalam Pasal 73A disebutkan bahwa: Penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;

b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi

untuk didengar keterangannya;

c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai

tersangka dan/atau saksi untuk didengar

keterangannya;

d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang

diduga digunakan dalam atau menjadi tempat

melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa,

dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang

disangka melakukan tindak pidana di bidang

perikanan;

f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen

usaha perikanan;
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g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak

pidana di bidang perikanan;

h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan tindak pidana di bidang

perikanan;

i. membuat dan menandatangani berita acara

pemeriksaan;

j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang

digunakan dan/atau hasil tindak pidana;

k. melakukan penghentian penyidikan; dan

l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat

dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45

Tahun 2009 telah menjelaskan lingkup pengaturan dari

Undang-Undang yaitu selain di Wilayah Indonesia juga di

tempat lain dimana Warga Negara Indonesia melakukan

kegiatan perikanan. Di samping itu juga dikenali Wilayah

Pengelolaan Perikanan Indonesia dimana selain perairan

Indonesia juga perairan lain. Namun nomenklatur Zona

Tambahan tidak dikenali.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 merupakan acuan

dalam pembangunan di bidang pelayaran yang diharapkan

mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bidang

pelayaran. Undang-undang  ini disamping mengatur

pelayaran juga mengatur semua kegiatan angkutan di

perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan

pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di

perairan Indonesia; semua kapal asing yang berlayar di
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perairan Indonesia; dan semua kapal berbendera Indonesia

yang berada di luar perairan Indonesia. Undang-undang ini

merupakan penyempurnaan dari UU Pelayaran sebelumnya

yaitu UU No. 21 Tahun 1992.

Dalam ketentuan umum UU Pelayaran disebutkan bahwa

pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas

angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan

keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Kegiatan

pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau

penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari

pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan

perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-

bahan pencemar yang berasal dari kapal.

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

Pengertian Dalam Pasal 1 Angka1 disebutkan bahwa:

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB II (Asas dan Tujuan), dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat,

pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban,

keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma

agama.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pembangunan kesehatan

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
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sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia

yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Hak Kesehatan sebagaimana diatur mulai Pasal 4 sampai

dengan Pasal 8 disebutkan bahwa:

a. Setiap orang berhak atas kesehatan.

b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang

kesehatan.

c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau.

d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung

jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang

diperlukan bagi dirinya.

e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang

sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan

edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan

bertanggung jawab.

g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data

kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan

yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga

kesehatan.

BAB X (Penyakit Menular dan Tidak Menular), dalam Pasal

152 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya

pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit

menular serta akibat yang ditimbulkannya. (2) Upaya

pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit,
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menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal

dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi

akibat penyakit menular. (3) Upaya pencegahan,

pengendalian, dan penanganan penyakit menular

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi

individu atau masyarakat. (4) Pengendalian sumber penyakit

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan

lainnya. (5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah. (6)

Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan melalui lintas sektor. (7) Dalam melaksanakan

upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.

Dalam Pasal 154 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah secara

berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan

persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau

menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan

daerah yang dapat menjadi sumber penularan. (2)

Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam

melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan

masyarakat dan negara lain.  (4) Pemerintah menetapkan

jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat

karantina, dan lama karantina.

Dalam Pasal 159 disebutkan bahwa: (1) Pengendalian

penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan

surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan surveilan

kematian. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya

pengendalian penyakit tidak menular. (3) Kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan melalui

kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk jejaring,

baik nasional maupun internasional.

Dalam Pasal 182 disebutkan bahwa: (1) Menteri melakukan

pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara

kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang

kesehatan dan upaya kesehatan. (2) Menteri dalam

melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap

setiap penyelengaraan upaya kesehatan. (3) Menteri dalam

melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga

pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan

kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang

kesehatan. (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan

mengikutsertakan masyarakat.

Dalam Pasal 183 disebutkan bahwa: Menteri atau kepala

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam

melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas

dengan tugas pokok   untuk melakukan pengawasan

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber

daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Dalam Pasal 184 disebutkan bahwa: Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tenaga

pengawas mempunyai fungsi: a. memasuki setiap tempat

yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan

dengan penyelenggaraan upaya kesehatan; b. memeriksa

perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas

kesehatan.
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Berdasarkan uraian pasal-pasal dalam Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dikenali

mengenai lingkup pengaturan dari Undang-Undang

Kesehatan, namun mengatur mengenai hak dan kewajiban

baik Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat maupun

perorangan terkait dengan kesehatan.

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang   ini, yang

dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang

yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan

negara.

Dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud

Wilayah Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah

Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona

tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 1 Angka 12 disebutkan bahwa yang dimaksud

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di

pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat

lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Pada BAB II (Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian), Pasal 3

disebutkan bahwa: (1) Untuk melaksanakan Fungsi

Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan

Keimigrasian, (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh

Menteri, dan (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis

perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat

Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos

lintas batas.
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BAB III (Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia), Pasal 8

disebutkan bahwa: (1) Setiap orang yang masuk atau keluar

Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang

sah dan masih berlaku, dan (2) Setiap Orang Asing yang

masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan

masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan

Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

BAB VI (Pengawasan Keimigrasian, Pasal 66 disebutkan

bahwa:  (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian,

dan (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:

a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang

memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk

Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah

Indonesia; dan

b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk

atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap

keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah

Indonesia.

Pasal 98 disebutkan bahwa: (1) Menteri berwenang

melakukan Penangkalan, dan (2) Pejabat yang berwenang

dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan

Penangkalan.

BAB X (Penyidikan) Pasal 104 disebutkan bahwa: Penyidikan

tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum

acara pidana.

Pasal 105 disebutkan bahwa: PPNS Keimigrasian diberi

wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 106 disebutkan bahwa: PPNS Keimigrasian berwenang:

a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana

Keimigrasian;
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b. mencari keterangan dan alat bukti;

c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki

tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau

menahan seseorang yang disangka melakukan tindak

pidana Keimigrasian;

f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;

g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka

dan memeriksa identitas dirinya;

h. memeriksa atau menyita surat, dokumen,  atau benda

yang ada hubungannya dengan tindak pidana

Keimigrasian;

i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar

keterangannya sebagai tersangka atau saksi;

j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga

terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada

hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;

l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;

m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang

berkompeten;

n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau

o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dalam Pasal 107 disebutkan bahwa: (1) Dalam melakukan

penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan

penyidik Kepolisian Negara Indonesia, dan (2) Setelah selesai

melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan

berkas perkara kepada penuntut umum.
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Kalau kita perhatikan rumusan mulai dari Pengertian

dalam Bab I, Pasal 1, kemudian BAB II, BAB II, BAB VI,

BAB IX sampai dengan Penjelasan Umum di atas, dapat

dilihat bahwa Undang-Undang ini selain mengenai Wilayah

Negara Indonesia juga mengenali Zona tertentu. Namun

demikian tidak dikenali pasti apa yang dimaksud dengan

Zona Tertentu tersebut.

Demikian juga kegiatan keimigrasin sejak dari pelaksanaan,

pengawasan sampai dengan penyidikan keimigrasian tidak

secara tegas mengatur kegiatan pada Zona tertentu tersebut.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan zona tertentu adalah

Zona Tambahan.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pengertian Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan

dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB II (Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

dalam Pasal 5 dsiebutkan bahwa: Dalam membentuk

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
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f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: (1) Materi muatan

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan  asas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan

Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat  (1) huruf e disebutkan

bahwa: Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c, disebutkan

bahwa: Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional

tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan
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akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang

terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian

tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan

Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa: Yang

dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah

perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas

dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut

mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-

Undang dengan persetujuan DPR.

Dalam Lampiran I  Angka 153 disebutkan bahwa: . Pada

dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-

undangan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan

Perundang-undangan dan seluruh wilayah negara Indonesia

atau seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk

Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur

dengan detail mengenai pembentukan peraturan perundang-

undangan. Namun demikian tidak ditemukan pengaturan

mengenai pemberlakuan suatu peraturan perundang-

undangan selain di Wilayah Indonesia.

9. UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Ketentuan Umum memuat tentang :

Laut, Kelautan, Pulau, Kepulauan, Negara Kepulauan,

Pembangunan Kelautan, Sumber Daya Kelautan, Pengelolaan

Kelautan, Pengelolaan Ruang Laut, Perlindungan Lingkungan

Laut, Pencemaran Laut.
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Ruang lingkup Undang-Undang   ini meliputi pengaturan

penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan

berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara.

Penyelenggaraan Kelautan Indonesia meliputi:

a. wilayah Laut; b. Pembangunan Kelautan; c. Pengelolaan

Kelautan; d. pengembangan Kelautan; e. pengelolaan ruang

Laut dan pelindungan lingkungan Laut; f. pertahanan,

keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut;

dan g. tata kelola dan kelembagaan.

Pengaturan mengenai zona tambahan ada pada pengaturan

tentang wilayah yurisdiksi, penetapan zona tambahan

hingga jarak 24 mil dari garis pangkal, hak pencegahan dan

pelanggaran di zona tambahan. Penetapan dan pengelolaan

zona tambahan secara lengkap diatur dalam peraturan

perundang-undangan lain.

Pengaturan tersebut   ada pada Bagian Kedua tentang

Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Pasal 7 dan 8 UU

No. 32 Tahun 2014.

Pasal 7 ayat (1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. perairan pedalaman;

b. perairan kepulauan; dan

c. laut teritorial.

Pasal 7 ayat (2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. Zona Tambahan;

b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan

c. Landas Kontinen.

Pasal 7 ayat (3) Negara Kesatuan Indonesia memiliki:

a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan

Kepulauan, dan laut teritorial;
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b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan

c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas

Kontinen.

Pasal 7 ayat (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak

berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum internasional.

Pasal 8

(1) Negara Kesatuan Indonesia berhak menetapkan Zona

Tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari garis

pangkal.

(2) Di Zona Tambahan Indonesia berhak untuk:

a. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di

dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan

b. menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

(3) Penetapan dan pengelolaan Zona Tambahan Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

10.Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun

2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis

Pangkal Kepulauan Indonesia

Daftar Titik-titik Koordinat Geografis yang ditetapkan

dengan lintang dan bujur geografis, memiliki arti dan peran

yang sangat penting untuk penarikan garis pangkal kepulauan

Indonesia, dari garis pangkal kepulauan Indonesia inilah
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selanjutnya antara lain dapat diukur lebar laut teritorial

Indonesia 12 mil laut.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat

Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4211). Namun

demikian, berdasarkan keputusan The International Court of

Justice (ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 yang

menyatakan bahwa Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau

Sipadan dimiliki oleh Malaysia. Disamping itu, sebagai akibat

dari diakuinya oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat

Indonesia atas hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang

diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan

antara Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah

Timor Timur. Serta tidak berlakunya lagi Ketetapan Majelis

Permusyarakatan Rakyat Indonesia Nomor VI/MPR/1978

tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke

dalam Negara Kesatuan Indonesia. Maka, dipandang perlu

mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal

Kepulauan Indonesia, terutama pada bagian lampirannya.

Pada Tahun 2008 keluarlah Peraturan Pemerintah Indonesia

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat

Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982,

merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik

terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah (low
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water line), dimana batas-batas ke arah laut, seperti laut

teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya (zona tambahan,

landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif) diukur. Dengan

demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan

batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Dalam

UNCLOS 1982 dikenal beberapa macam garis pangkal, yaitu :

1. Garis pangkal normal (normal baseline): yaitu garis air

rendah di sepanjang pantai. Dalam hal ini garis air rendah

dan fringing reefs (batu-batu karang) yang terluar  juga

dapat dipergunakan. Garis air rendah dan fringing reefs

tersebut harus di perlihatkan dalam peta-peta yang diakui

secara resmi oleh negara bersangkutan.

2.Garis pangkal lurus (straight baseline): yaitu garis lurus

yang ditarik untuk menutup pantai-pantai yang terlalu

melekuk, delta, low-tide elevations, mulut sungai, teluk,

bangunan-bangunan pelabuhan. Dalam hal ini, garis dasar

dapat ditarik, secara lurus tanpa mengikuti garis  air

rendah di pantai. Roadsteds (tempat kapal-kapal buang

jangkar di laut di depan pelabuhan) dianggap termasuk

dalam laut wilayah. Dalam hal-hal negara berdampingan

atau berhadapan, laut wilayah masing-masing perlu

ditetapkan dengan perjanjian antara negara-negara

tersebut. Di luar laut wilayah, negara kepulauan

diperkenankan mempunyai Lajur Tambahan (Contiguous

Zone) sebesar 24 mil (12 mil di luar laut wilayah), yang

diukur dan garis pangkal yang dipergunakan untuk

mengukur laut wilayah.

3.Garis pangkal penutup (closing line): Dibedakan kedalam

garis penutup teluk; garis penutup muara sungai, terusan

dan kuala; dan garis penutup pada pelabuhan.
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 Garis Penutup Teluk dibentuk pada lekukan pantai yang

berbentuk teluk, garis pangkal untuk mengukur lebar laut

territorial adalah garis penutup teluk. Garis penutup teluk

yang dimaksud adalah garis lurus yang ditarik antara titik titk

teluar pada garis air rendah yang paling menonjol dan

berseberangan pada muara teluk. Dalam hal ini, garis penutup

teluk tersebut adalah seluas atau lebih luas dari pada luas ½

lingkaran tengahnya adalah garis penutup yang ditarik pada

muara teluk. Apabila pada teluk terdapat pulau-pulau yang

membentuk lebih dari satu muara teluk, maka jumlah panjang

garis penutup teluk dari berbagai mulut teluk maksimum 24

mil laut.

 Garis Penutup Muara Sungai, Terusan, dan Kuala dibentuk

pada muara sungai atau terusan, garis pangkal untuk

mengukur lebar laut territorial adalah garis penutup muara

sungai atau terusan. Garis penutup muara sungai atau

terusan dimaksud ditarik antara titik terluar pada garis air

rendah yang menonjol dan berseberangan. Dalam hal garis

lurus tidak dapat diterapkan karena adanya kuala pada muara

sungai, sebagai garis penutup kuala dipergunakan garis-garis

lurus yang menghubungkan antara titik-titik kuala dengan

titik-titik terluar pada air garis rendah tepian muara sungai.

 Garis Penutup Pelabuhan dibentuk pada daerah pelabuhan,

garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial adalah

garis-garis lurus sebagai penutup daerah pelabuhan, yang

meliputi bangunan permanen terluar yang merupakan bagian

integral sistem pelabuhan sebagai bagian dari pantai. Garis

lurus dimaksud ditarik antara titik-titik terluar pada garis air

rendah pantai dan titik-titik terluar bangunan permanen

terluar yang merupakan bagian integral system pelabuhan
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4. Garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) merupakan garis

pangkal lurus yang ditarik menghubungkan titik-titik pangkal

yang terletak pada pulau-pulau terluar suatu Negara Kepulauan

(Indonesia termasuk diantaranya).

Garis pangkal di atas digunakan sebagai acuan untuk penarikan

batas-batas terluar wilayah laut (outer limits of maritime zone), yang

terdiri dari :

1. Laut Teritorial (Territorial Sea), yaitu wilayah laut yang batas

terluarnya adalah sejauh 12 mil laut dari garis pangkal.

2. Zona Tambahan (Contiguous Zone), yaitu wilayah laut 12-24 mil

laut dari garis pangkal.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), yaitu wilayah

laut 12-200 mil laut garis pangkal.

4. Landas Kontinen (Continental Shelf), yaitu wilayah laut 12-350

mil laut dari garis pangkal.

Jarak yang digunakan adalah mil laut, Satu mil laut adalah seper-

enampuluh derajat lintang atau satu menit. Karena bumi merupakan

suatu elipsoid putar, maka besarnya 1 mil laut bervariasi tergantung

pada lintangnya. Berdasarkan ketetapan IHB (International

Hydrographic Bureau) tahun 1929, 1 mil laut sama dengan 1852

meter. Dalam UNCLOS 1982 tidak disebutkan penggunaan 1 mil laut

pada lintang berapa. Untuk Indonesia, jika mengacu pada lintang

rata-rata, yaitu sekitar 2,5 derajat Selatan, maka 1 mil laut setara

dengan sekitar 1843 meter.

11. Peraturan Presiden No .178 Tahun 2014 Tentang Badan

Keamanan Laut

Dalam Pasal 2 Perpres ini disebutkan bahwa tugas dalam

melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan
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Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh Badan

Keamanan Laut (Bakamla). Tugas Bakamla antara lain, melakukan

pengawasan, penjagaan, pencegahan dan penindakan pelanggaran

hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi

Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bakamla memiliki

wewenang melakukan pengejaran seketika (hot persuit),

memberhentikan, memeriksa dan menangkap serta menyerahkan

kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses

hukum lebih lanjut.

Selain berfungsi sebagai pelaksana sebgaimana tersebut diatas,

Bakamla juga memiliki tugas sebagai koordinator dari Kementerian,

lembaga/badan yang juga memiliki tugas dan wewenang dalam hal

keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan

wilayah yurisdiksi Indonesia

Dengan kata lain pencegahan dan penegakan hukum di wilayah

Zona Tambahan sudah diatur oleh Peraturan Presiden ini, dimana

dilaksanakan oleh Bakamla dengan koordinasi dengan instansi

terkait.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A.Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup Bangsa Indonesia

dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Penjabaran

nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan,

ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat

Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan

(Preambule) Undang Undang Dasar Negara Indonesia (UUD 1945),

yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan

tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila

sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD

1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (rechtsides) yang

menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak

tertulis.

Pancasila sebagai landasan filosofis mencerminkan seperangkat

nilai terpadu dalam kehidupan politik Bangsa Indonesia, yaitu

sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan didalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua

gagasan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara ini ditata secara sistimatis menjadi satu kesatuan

yang utuh.

Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

bemasyarakat, berbangsa dan bernegara ditunjukkan dalam sila-

sila dalam Pancasila. Sila persatuan Indonesia, adalah persatuan

bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dari Sabang sampai

Merauke, bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan

kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka

berdaulat, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum
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dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan

perdamaian dunia yang abadi.

Dalam bidang kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

adalah sila keadilan sosial. Nilai keadilan ini mencakup pengertian

adil dan makmur, meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan-

tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani, rohani atau material dan

spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata.  Dengan

nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia

Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat

Indonesia. Dalam hal ini dikembangkan perbuatan yang luhur dan

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-

royongan.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar

negara, melandasi tatanan kehidupan bermasayarakat, berbangsa

dan bernegara dalam Negara Kepulauan. Dalam hal ini

peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam

kelautan secara terpadu dilaksanakan berdasarkan keharmonisan

hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan

sesama manusia dan manusia dengan  lingkungannya.

Sumberdaya alam kelautan harus dikelola dan dikembangkan

demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Undang Undang Dasar 1945, merupakan sumber dari segala

sumber hukum dan merupakan hukum dasar tertulis.   Dengan

demikian UUD 1945 mengikat bagi pemerintah, setiap lembaga

negara dan lembaga masyarakat serta mengikat bagi setiap warga

negara Indonesia dimanapun mereka berada, khususnya bagi

setiap penduduk yang berada di dalam wilayah Indonesia. Pokok

pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

merumuskan dengan padat tujuan dan prinsip-prinsip dasar

untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan
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dirinya merdeka. Pokok pikiran dimaksud adalah persatuan,

keadilan sosial, kerakyatan, dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian keempat pokok pikiran tersebut merupakan

falsafah negara Indonesia berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 memberi amanat kepada

penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

serta persatuan dan kesatuan bangsa yang antara lain termaktub

dalam Pasal 1   ayat (1) dan Pasal 33 yang lengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) : Negara Indonesia ialah negara

kesatuan yang berbentuk republik.

2. Pasal 33 ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan; ayat (2) :

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara; ayat (3) bumi air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat.

Pencantuman kedua pasal tersebut secara konstitusional

memberikan petunjuk tentang harkat bangsa Indonesia bahwa

bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang utuh

terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena perairan

diantara pulau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia sebagai Negara

Kepulauan, maka permasalahan dari satu pulau dan perairan

merupakan permasalahan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Perwujudan keadilan sosial dimana perekonomian demi

kemanusiaan, dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran

orang perorang. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi
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ekonomi adalah kemakmuran bagi semua orang. Oleh karena itu

bumi air dan kekayaan alam seisinya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu memberdayakan perairan yang memiliki

sumberdaya perlu diatur secara adil dan selaras untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan mengacu pada prinsip

Negara Kesatuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang diatur

dalam undang undang. Keberadaan undang-undang dalam tata

hukum nasional, sebagai sekumpulan norma yang menjabarkan

Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam

undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan.

B.Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan bangsa Indonesia, dengan

diilhami oleh cita-cita nasional dan lingkungannya sehingga

menghasilkan suatu cara pandang  atau wawasan yang

memberikan corak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak,

maka konsepsi dasar Wawasan Nusantara mengartikan tanah air

Indonesia beserta isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana

perjuangan hidup bangsa secara bulat dan utuh.

Mengacu pada konsepsi dasar Wawasan Nusantara tersebut,

negara Indonesia adalah Negara Kepulauan yang merupakan satu

kesatuan laut yang ditaburi oleh pulau-pulau, maka laut atau

perairan dalam wilayah nasional berfungsi sebagai pemersatu

keseluruhan wilayah tanah air. Eksploitasi sumber kekayaan laut

digunakan bagi kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan

merata dapat menjadi faktor perekat persatuan bangsa.

Secara geopolitik bangsa Indonesia memandang bahwa aspek

wilayah negara beserta kekayaan alam yang terkandung

didalamnya merupakan satu kesatuan politik, satu kesatuan
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ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan satu kesatuan

yang utuh dalam tata laku bangsa Indonesia. Dengan demikian

Wawasan Nusantara merupakan pedoman dalam penyelenggaran

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sangat

menentukan dalam pencapaian tujuan nasional, memantapkan

rasa dan sikap sebangsa dan setanah air, satu tekad bersama

yang lebih mengutamakan kepentingan nasional untuk mencapai

tujuan nasional, guna mewujudkan satu kesatuan politik, satu

kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya dan satu kesatuan

hankam.

Zona Tambahan dapat diberdayakan  untuk mencapai tujuan

nasional seperti diamanatkan di dalam UUD 1945. Terkait

dengan upaya pemberdayaan kepentingan bangsa Indonesia,

Wawasan Nusantara dapat mempengaruhi kebijakan dan cara

pandang bangsa Indonesia agar dapat memberikan pemerataan

pembangunan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kenyataannya kegiatan-kegiatan di Zona Tambahan

selalu melibatkan negara pantai. Negara kepulauan seperti

Indonesia diwajibkan untuk menghormati hak-hak negara lain

untuk melakukan kebebasan berlayar dan terbang diatasnya,

serta memasang kabel-kabel dan pipa di bawah laut, di perairan

Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dan di Zona

Tambahan sampai batas terluar (outerlimit) Laut Teritorial.

Dalam pelaksanaan kebebasan berlayar dan kegiatan lainnya di

perairan ZEE, Landas Kontinen dan Zona Tambahan tersebut ada

kemungkinan terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat

menimbulkan pelanggaran hukum nasional, seperti : di bidang bea

cukai, fiskal, imigrasi, dan kekarantinaan serta pengangkatan

benda-benda purbakala yang memiliki nilai historis dari dasar

laut.
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C. Landasan Yuridis

Pasal 25E UUD 1945 (hasil perubahan kedua) Bab IX A tentang

Wilayah Negara menetapkan bahwa Negara Kesatuan Indonesia

adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri nusantara dengan

wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan

undang-undang.

Pengaturan tentang Zona Tambahan telah ada sejak Konvensi

Jenewa 1958 tentang  Laut Teritorial dan Zona Tambahan, yang

diatur tersendiri dalam Pasal 24. Dalam Konvensi Hukum Laut

1982, Zona Tambahan diatur dalam Pasal 33 yang mengatur

mengenai kewenangan Negara pantai atas zona tersebut, yang pada

hakekatnya tidak berbeda dengan rumusan Pasal 24 Konvensi

Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 harus diperhatikan

secara serius adalah pengaturan tentang rejim hukum Zona

Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen. Rejim hukum Zona

Tambahan memberikan hak kepada negara pantai untuk dapat

melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah

pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal,

imigrasi atau kekarantinaan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Rejim Zona Tambahan dan rejim ZEE memberi hak berdaulat kepada

negara pantai untuk mengolah dan memanfaatkan sumber kekayaan

hayati pada kolom air di zona tersebut serta memanfaatkan

sumberdaya meneral dan gas di dasar laut dan tanah dibawahnya

pada Landas Kontinen.

Undang Undang Nomor   6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia mengatur tentang batas wilayah perairan berkaitan

dengan negara pantai, termasuk sumber kekayaan alam yang

terkandung didalamnya. Pengaturan di dalam undang-undang ini
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mencakup pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian

lingkungan perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 dengan

Perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008

tentang Daftar Koordinat Titik-titik Dasar Kepulauan Indonesia

melingkupi pulau-pulau terluar. Peraturan ini merupakan landasan

bagi penarikan garis dasar dalam menentukan lebar Laut teritorial,

Zona Tambahan, ZEE, dan Landas Kontinen.

Pasal 24 ayat (1) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial

dan Zona Tambahan memuat definisi Zona Tambahan sebagai suatu

“zona laut bebas” yang merupakan kelanjutan dari laut teritorialnya

(a zone of the high seas contiguous to its territorial sea)”. Lebar Zona

Tambahan yang ditetapkan pada ayat (2)-nya tidak boleh melebihi 12

mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur (may

not extend  beyond twelve miles from the baseline from which the

breadth of the territorial sea is measured).

Lebih jauh menurut ketentuan Pasal 24 ayat (3), bagi negara-

negara yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan, dapat

mentapkan garis batasnya melalui: a) persetujuan; dan b) apabila

tidak tercapai persetujuan, negara-negara tersebut tidak dapat

menetapkan batas Zona Tambahan melebihi garis tengah yang titik-

titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis

pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Mengingat pada waktu itu lebar laut territorial negara-negara

masih berkisar antara 3 sampai 12 mil laut, maka Zona Tambahan

hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang   lebar laut

teritorialnya kurang dari 12 mil laut. Kesepakatan yang dicapai

kemudian dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah menetapkan

bahwa Zona Tambahan berada di luar laut territorial dengan batas

terluar 24 mil laut diukur dari garis pangkal.
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Pengertian Zona Tambahan di atas mengandung 3 unsur

pokok, yaitu:

a) unsur letak serta batas maksimalnya;

b) unsur lingkup kewenangan (yurisdiksi); dan

c) hak dan kewajiban dari negara-negara.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa hal untuk

memperjelas posisi Zona Tambahan sebagai berikut:

a) letak atau awal darimana Zona Tambahan itu diukur

adalah dari garis pangkal menuju ke arah laut.

b) lebar Zona Tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut

diukur dari garis pangkal.

c) oleh karena lebar maksimum laut territorial sudah

ditetapkan 12 mil laut diukur dari garis pangkal, maka

secara praktis lebar Zona Tambahan akan bergantung

pada lebar  laut teritorial yang dianut oleh masing-

masing negara, ke arah laut sampai batas maksimum 24

mil laut.

d) di Zona Tambahan negara pantai hanya memiliki

kewenangan pengawasan yang terbatas .

Dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut

Teritorial dan Zona Tambahan disebutkan bahwa di Zona

Tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan

yang dibutuhkan untuk:

a) mencegah pelanggaran peraturan (regulations) tentang

bea-cukai, fiskal, imigrasi, atau kekarantinaan dalam

wilayah atau di laut teritorialnya;

b) menghukum pelanggaran peraturan (regulations)

tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di

laut teritorialnya.7

7 Pasal 24 ayat (1) Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tahun 1958.
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Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 33

UNCLOS 1982, dengan rumusan yang sedikit berbeda, dimana

negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang

dibutuhkan untuk :

a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan

(laws and regulations) bea cukai, fiskal, imigrasi atau

kekarantinaan di dalam wilayah atau laut teritorialnya;

b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-

undangan (laws and regulations) tersebut di atas yang

dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Kedua ketentuan tersebut berisi pengaturan yang serupa.

Perbedaan yang tampak hanya adanya perubahan dari istilah

“regulations” sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa

1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan menjadi “laws

and regulations” dalam Konvensi  Hukum Laut 1982. Hal ini

dilakukan sebagai upaya penyerasian dengan ketentuan-

ketentuan lainnya dalam Konvensi tersebut.

Dalam pada itu, Konvensi Hukum Laut 1982 mengandung

ketentuan tambahan tentang zona tambahan khususnya dalam

Pasal 33 ayat 2 yang menetapkan kewajiban negara pantai

untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda

bersejarah yang ditemukan di dasar laut. Untuk melaksanakan

kewajiban tersebut, dan untuk mengendalikan peredarannya

dalam menerapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 33,

negara pantai dapat menganggap pengambilan benda-benda

demikian dari dasar  laut Zona Tambahannya, sebagai suatu

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku di dalam wilayahnya atau di laut teritorialnya.

Dapat disimpulkan bahwa di Zona Tambahan, negara

pantai hanya memiliki yurisdiksi yang sifatnya terbatas, yakni:

Pertama, melakukan pengawasan yang diperlukan untuk
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mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan

yang berkenaan dengan masalah bea-cukai, fiskal, imigrasi,

atau kekarantinaan. Kedua menghukum pelanggaran atas

peraturan perundang-undangan tersebut; Ketiga melindungi

dan mengendalikan peredaran benda-benda purbakala serta

benda-benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (3) Konvensi Jenewa 1958

tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan diatur tentang garis

batas Zona Tambahan antara dua negara yang pantainya saling

berhadapan atau berdampingan. Pada dasarnya penentuan

garis batas Zona Tambahan ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam

perjanjian bilateral. Akan tetapi apabila para pihak gagal

mencapai kesepakatan, maka garis batas Zona Tambahan

antara kedua Negara tidak boleh melebihi garis tengah (median

line) yang merupakan titik-titik yang jaraknya sama dari titik-

titik terdekat pada garis pangkal darimana lebar laut territorial

kedua negara diukur. Ketentuan ini tidak ditemukan lagi dalam

Pasal 33, namun secara terpisah Konvensi Hukum Laut 1982

memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan garis batas

antar negara di Laut Teritorial (Pasal 15) dan di Zona Ekonomi

Eksklusif (Pasal 74). Mungkin karena pada hakekatnya Zona

Tambahan dianggap sebagai bagian yang tumpang tindih

dengan Zona Ekonomi Eksklusif, tidak diperlukan lagi suatu

garis batas Zona Tambahan antar negara.

Karena sifat yurisdiksi negara pantai yang terbatas, maka

untuk hal-hal lainnya dimana negara pantai tidak memiliki

yurisdiksi berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Hukum Laut

1982, dapat mengacu pada pranata hukum  laut yang lain,

seperti Zona Ekonomi Eksklusif yang juga memberikan hak-hak

berdaulat terhadap sumberdaya alam dan yurisdiksi khusus
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kepada negara pantai, dan kebebasan di Laut bebas. Dilihat dari

sudut itu, tujuan negara pantai dalam menetapkan Zona

Tambahan jelas berbeda dengan tujuannya dalam menetapkan

Laut Teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif. Zona

Tambahan bukan merupakan bagian dari Laut Teritorial, dan

kecuali untuk hal-hal yang disebutkan di atas serta

pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi di Zona Ekonomi

Eksklusif, di Zona Tambahan tetap berlaku ketentuan

kebebasan berlayar di Laut bebas.

Menurut Pasal 56 ayat (1) (b) Kovensi Hukum Laut 1982, di

ZEE Negara pantai mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan

pembuatan dan pemakaian pulau buatan,  instalasi-instalasi

dan bangunan-bangunan lainnya, kegiatan ilmiah kelautan,

serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.  Dalam

pada itu Pasal 60 ayat (2) menetapkan bahwa negara pantai

mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan,  instalasi

dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang berkaitan

dengan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai,

fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Dari dua ketentuan

tersebut tampak bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif negara

memiliki yurisdiksi serupa seperti di Zona Tambahan sepanjang

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea

cukai, kesehatan dan imigrasi. Dengan demikian pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di luar

wilayah negara (laut teritorial) sampai dengan batas 24 mil dari

garis pangkal, tunduk pada dua pengaturan di Zona Tambahan

dan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Dalam pengertian yang umum dan luas, terutama jika

dikaitkan dengan “Negara” atau “Bangsa”, maka yurisdiksi

negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara

untuk menetapkan dan memaksakan (to declare and to enforce)
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hukum yang dibuat oleh negara  atau bangsa itu sendiri. Di

dalamnya tercakup pengertian yurisdiksi nasional, yaitu

yurisdiksi negara dalam ruang lingkup nasional atau dalam

ruang lingkup batas-batas wilayahnya, dan yurisdiksi untuk

membuat dan melaksanakan berlakunya hukum nasionalnya di

luar batas-batas wilayah negaranya, atau yang sering disebut

perluasan (extension) yurisdiksi negara menurut hukum

internasional.

Imre Anthony Csabafi, dalam bukunya “The Concept of

State Jurisdiction in Space Law” 8 mengemukakan

pengertian yurisdiksi Negara sebagai berikut:

“…state jurisdiction in public international law means the

right of state to regulate or affect by legislative, executive or

juridical measure the rights of persons, property, acts or

event with respect to matters not exclusively of domestic

concern”.

(Yurisdiksi Negara menurut hukum internasional publik

berarti hak dari suatu negara untuk mengatur  atau

memberi akibat hukum melalui langkah-langkah atau

tindakan legislatif, eksekutif atau yudikatif terhadap hak-

hak individu, harta kekayaan, perilaku-perilaku atau

peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan

masalah dalam negeri).

F.A. Mann dalam bukunya “Studies in International Law”

menyatakan bahwa :9

“When public international lawyers pose the problerm of

jurisdiction, they have in mind the State’s rights under

8 Imre Anton Csabafi, The Concept of State Jurisdiction in Space Law, sebagaimana dikutip dalam
Laporan Tim Kerja BPHN 1990-1991

9 F. A. Mann, Studies in International Law, sebagaimana dikutip dalam Laporan Tim Kerja BPHN
1990-1991
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international law to regulate conduct in matters not

exclusively of domestic concern”.

(Apabila para ahli hukum internasional berhadapan dengan

masalah yurisdiksi, yang terbayang dalam pikiran mereka

adalah hak negara berdasarkan hukum internasional

untuk mengatur perilaku yang berkenaan dengan masalah-

masalah yang secara eksklusif bukan merupakan masalah

dalam negeri).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat ditarik unsur-

unsur dari yurisdiksi negara sebagai berikut:

a) hak, kekuasaan atau kewenangan;

b) mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif);

c) objek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda);

d) semata-mata bukan merupakan masalah dalam negeri

(not exclusively of domestic concern);

e) hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya).

Secara teoritis, konsepsi yurisdiksi negara juga terkait

dengan konsepsi kedaulatan negara. Kedaulatan Negara adalah

kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki

suatu negara menunjukan bahwa negara itu merdeka,  atau

tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal itu tidak

dapat diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang

membatasi,  atau tidak terbatas sama sekali. Pembatasnya

adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum

internasional.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek yaitu:

Pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk

mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-

batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan

tertingi untuk mengadakan hubungan dengan anggota

masyarakat intenasional maupun mengatur segala sesuatu yang
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berada atau terjadi di luar wilayah negara itu, sepanjang masih

ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun,

sebagaimana telah dikemukakan di atas, semuanya itu dibatasi

oleh hukum.

Berdasarkan kedaulatan, maka dapat diturunkan hak,

kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur

masalah intern maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari

kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara.

Dengan hak, kekuasaan, dan kewenangan atau dengan

yurisdiksi tersebut suatu Negara dapat mengatur secara lebih

rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga

terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa hanyalah negara berdaulat yang

dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP

DAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran Pengaturan

Keadaan yang ingin dicapai dengan membentuk Undang-

undang tentang Zona Tambahan adalah terciptanya pengaturan

tentang penetapan batas terluar maupun penetapan garis batas pada

Zona Tambahan sebagaiamana diatur dalam ketentuan UNCLOS

1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 1985 sehingga dapat melaksanakan pengawasan untuk

mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

khususnya di bidang bea-cukai, fiskal, imigrasi atau kekarantinaan

di dalam wilayah perairan, khususnya di laut wilayah Indonesia.

Sasaran dengan adanya UU Zona Tambahan adalah bahwa

Indonesia mempunyai dasar hukum dalam melakukan pencegahan

dan penindakan pelanggaran hukum di zona tambahan. Naskah

akademik ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan

kebijakan pengaturan (regulatory policy) serta penyusunan norma

hukumnya (norm development).

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan yang akan disusun di dalam

RUU tentang Zona Tambahan meliputi subjek, objek, perbuatan

hukum dan lingkup wilayah yang akan diatur dengan RUU Zona

Tambahan. Pengaturan mengenai subjek hukum memuat

kewenangan-kewenangan tertentu yang menjadi tugas aparat

penegak hokum di laut. Selanjutnya pengaturan mengenai objek

hukum akan mencakup hak dan kewajiban kapal asing ketika

memasuki dan/atau meningalkan wilayah perairan Indonesia.
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Perbuatan hukum meliputi pengawasan dan penindakan terhadap

pelanggaran yang terjadi di zona tambahan Indonesia yang berkaitan

dengan kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian dan kekerantinaan,

human trafficking, panyalahgunaan obat dan psychotropika dan

pengangkatan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam

(BMKT). Sedangkan lingkup wilayah yang hendak dituju dalam

penyusunan naskah akademik ini adalah penguatan berlakunya

peraturan perundang-undangan nasional yang tidak hanya berlaku

secara konvensional di dalam wilayah kedaulatan, tetapi juga dalam

bidang-bidang tertentu dapat diberlakukan untuk mencegah dan

menindak pelanggaran hukum sampai ke luar wilayah kedaulatan.

Adapun yang dimaksudkasn dengan bidang-bidang tertentu adalah

urusan-urusan pemerintahan terkait dengan keimigrasian,

kepabeanan, fiscal, kekarantinaan, penyelundupan orang, dan

pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam. Sedangkan

jangkauan yang hendak dicapai adalah tersusunnya peraturan

setingkat undang-undang yang daya berlakunya mampu

menjangkau zona tambahan, khususnya dalam rangka pencegahan

pelanggaran dan penegakan peraturan perundang-undangan

nasional.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Memuat berbagai pengertian/definisi mengenai peristilahan

yang akan digunakan di dalam penyusunan RUU tentang Zona

Tambahan Indonesia. Istilah-istilah hukum yang akan

digunakan dapat berasal dari peraturan perundangan nasional

yang berlaku dan istilah-istilah hukum yang berlaku di dalam

hukum laut internasional, diantaranya:
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1) Zona Tambahan adalah bagian perairan yang berbatasan

dengan dan merupakan kelanjutan (contiguous) dari laut

wilayah selebar 12 mil laut diukur dari garis luar laut

wilayah;

2) Yurisdiksi di Zona Tambahan adalah kewenangan

Pemerintah Indonesia untuk mengatur kepentingan-

kepentingan tertentu;

3) Konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut

adalah The United Nation Convention on the Law of Sea

sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun

1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3318).

4) Kapal atau pesawat udara adalah kapal atau pesawat yang

berbendera Indonesia dan yang berbenda Asing.

5) Peraturan Bea Cukai adalah peraturan hukum positif

Indonesia yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya

barang ke dan dari wilayah Indonesia.

6) Peraturan tentang Sanitasi adalah peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan penyakit karantina yang

membahayakan orang,   ikan dan hewan lainnya, dan

tumbuh-tumbuhan.

7) Peraturan Imigrasi adalah peraturan hukum positif

Indonesia yang berkenaan dengan masuk dan keluarnya

orang ke dan dari wilayah Indonesia.

8) Benda Cagar Budaya (Cultural property) adalah benda-benda

berharga yang karam didasar laut yang berada di wilayah

laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen

Indonesia.

9) Instansi yang berwenang adalah Instansi-instansi yang

mempunyai wewenang untuk melaksanakan penegakan

hukum dan kedaulatan di laut.
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10) Hak Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) adalah Pengejaran

seketika suatu kapal asing yang dilakukan oleh pihak yang

berwenang dari Negara pantai yang mempunyai alasan

cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar

peraturan perundang-undangan nasional negara tersebut.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara substansial meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban

pemerintah Indonesia dalam statusnya sebagai negara pantai

untuk merumuskan norna hukum dalam bentuk perintah,

larangan dan kebolehan. Pengembangan norma hukum

tersebut terkait secara terbatas pada upaya peletakan dasar

hukum bagi aparat Negara agar dapat melakukan pencegahan

pelanggaran dan penegakkan hukum dan peraturan

perundang-undangan nasional. Sedangkan secara keruangan

(spatial jurisdiction) perumusan norma hukum diarahkan agar

pemberlakuan normanya dapat menjangkau zona tambahan

sebagai kelanjutan dari yurisdiksi nasional atas laut wilayah.

3. Materi Pokok yang akan diatur

Materi pokok pengaturan yang dihajatkan dalam penyusunan

naskah akademik ini adalah hak, kewajiban dan wewenang

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Konvensi PBB

tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS,1982), yaitu:

- Pasal 33 ( tentang Zona Tambahan );

- Pasal 111 (tentang Pengejaran Seketika (hot-pursuit): dan

- Pasal 303 (tentang Benda-benda Purbakala dan Benda-

benda Bersejarah yang ditemukan di laut).

Materi muatan dari naskah akademik ini difokuskan pada

urusan pemerintahan yang berpotensi terjadi di zona

tambahan, yaitu: kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian,



140

kekarantinaan, penyelundupan manusia, dan pengangkatan

benda muatan kapal tenggelam. Materi muatan tersebut

sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, tetapi secara keruangan (spatial) daya berlakunya

terbatas hanya sampai batas wilayah kedaulatan, yaitu sampai

batas terluar laut wilayah.   Dengan kata lain sebagian dari

materi muatan peraturan telah diatur, tetapi tidak dihajatkan

untuk diberlakukan di zona tambahan. Oleh karena itu

permasalahnnya adalah bagaimana upaya hukum yang harus

dilakukan agar peraturan perundangan tersebut dapat

diberlakukan di zona tambahan, khususnya dalam upaya

pencegahan dan penegakan hukumnya. Berbagai undang-

undang tersebut adalah:

- Undang-undang Nomor Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006;

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian;

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

- Disamping berbagai undang-undang tersebut, terdapat pula

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang juga

secara tidak langsung terkait dengan pengaturan mengenai

Zona Tambahan, seperti:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009;

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dalam

pelaksanaannya dapat menjangkau Zona Tambahan.
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Adapun pokok pokok materi yang perlu diatur dalam RUU

Zona Tambahan adalah sebagai berikut :

a) Ketentuan Asas

Asas-asas pengembangan norma hukum yang akan

diberlakukan di zona tambahan adalah sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Pengaturan harus dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi negara pantai untuk melakukan

pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran

peraturan perundang-undangan nasional terkait;

2) Asas Keterpaduan

Pengaturan harus merupakan kesatuan yang bulat dan

utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik

intra-maupun antar sektor yang dalam hal ini adalah

sektor bea cukai, fiskal, imigrasi dan kekarantinaan;

3) Asas Kepentingan Umum

Penyelengaraan pemanfaatan Zona Tambahan harus

mengutamakan kepentingan masyarakat luas;

kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-

kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan

proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-

kepentingan lain. Zona tambahan sangat penting bagi

Negara untuk melindungi kepentingan yang lebih besar

dengan melakukan tindakan pencegahan bahaya bagi

Negara sejak sebelum masuk laut territorial. Zona

tambahan juga penting bagi aparatur penegakan hukum

untuk dapat terus mengejar pelanggar peraturan

perundang-undangan nasional sampai di luar laut

territorial.
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4) Asas Kedaulatan Negara

Penegakan hukum di Zona Tambahan harus dapat

menjaga keutuhan wilayah Negara Indonesia; Namun,

zona tambahan bukanlah kewenangan kedaulatan, tetapi

hanya kewenangan yurisdiksi.

5) Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Pengaturan Zona Tambahan harus diselenggarakan

sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan,

keserasian dan keselarasan antara sarana dan prasarana,

antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara

kepentingan individu dan masyarakat serta antara

kepentingan nasional dan internasional.

b) Hak dan Kewajiban

Hak-hak yurisdiksi nasional di zona tambahan harus

dijabarkan lebih lanjut bukan hanya sebagaimana yang

terdapat di dalam UNCLOS 1982 yang meliputi : Kepabeanan,

Kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaan saja, tetapi juga

harus menjangkau jauh ke depan yaitu berkaitan dengan

penyalahgunaan narkoba dan psychotropika, perdagangan

manusia (human trafficking), terorisme, pengangkatan benda-

benda purbakala, perompakan dan lain sebagainya. Selain itu

juga kewenangan untuk melindungi Zona Tambahan dari

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang

dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan laut dan

ekosistemnya.

Berkaitan dengan kegiatan pencarian benda-benda berharga di

dasar laut dewasa ini sudah membudaya yang tidak sedikit

dilakukan oleh kapal-kapal asing. Jika hal ini tidak diawasi

dan diatur tentu akan merugikan negara serta akan
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mengganggu integritas wilayah baik yang menyangkut

keamanan maupun yang berupa pengrusakan dan

pencemaran lingkungan laut. UU No. 5 tahun 1992 tentang

Benda Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak mengatur

mengenai benda benda berharga di dasar laut yang berasal

dari muatan kapal tenggelam. Oleh karena itu sekalipun rejim

hukum  zona tambahan tidak secara tegas memberi

kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan usaha

pencegahan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran

peraturan perlindungan benda-benda berharga di dasar laut,

sekurang-kurangnya dapat dimasukkan kedalam peraturan

titipan yang pelaksanaan nya dapat dilakukan oleh instansi

tertentu. Pengangkatan benda purbakala atau benda

bersejarah dari zona tambahan Indonesia oleh negara lain

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari

Pemerintah Indonesia dan terhadap pengangkatan kerangka

kapal atau barang berharga asal muatan kapal tenggelam

tertentu yang dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun setelah

tenggelam tidak diangkat dari dasar laut dianggap telah

ditinggalkan oleh pemiliknya dan oleh karena itu menjadi milik

pemerintah Indonesia.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kolom air, kebebasan

kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta

kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona

tambahan dilaksanakan menurut peraturan perundang-

undangan Zona Tambahan Indonesia, persetujuan-persetujuan

antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-

ketentuan hukum internasional yang berlaku.
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c) Kewenangan dan Yurisdiksi

Urusan pemerintahan yang dapat diatur di zona tambahan

adalah urusan yang berkaitan dengan pencegahan dan

penindakan hukum di zona tambahan yang meliputi: bea

cukai (customs), fiscal (fiscal), imigrasi (immigration) dan

kekarantinaan (kesehatan/sanitary) serta benda muatan kapal

tenggelam.

Kempat urusan tersebut sudah ada pengaturannya dalam

undang-undang nasional, akan tetapi penindakannya belum

sampai ke zona tambahan, padahal dalam ketentuan hukum

laut internasioal dimungkinkan.

f) Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Terhadap siapa pun yang melakukan tindakan-tindakan

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan hukum internasional di zona tambahan

Indonesia dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak

lain maka ia harus bertanggung jawab dan membayar ganti

rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut.

Demikian juga terhadap terhadap siapapun yang

melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

internasional yang berlaku di zona tambahan Indonesia dan

mengakibatkan kerugian wajib bertanggung jawab untuk

membayar ganti rugi kepada pemerintah Indonesia, termasuk

jika melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan

ketertiban Indonesia.
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g) Penegakan Hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Hukum Laut

Tahun 1982, negara kepulauan seperti Indonesia dapat

melaksanakan pegawasan yang penting untuk:

a) mencegah pelangaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian dn

sanitasi yang berlaku di wilayah darat dan laut teritorial.

b) menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-

peraturan perundang-perundang tersebut yang

dilakukan di wilayah/darat dan laut teritorial Indonesia.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan

penegakan hukum dan yurisdiksi Indonesia di laut.

Penegakan kedaulatan di laut dapat dilaksanakan dalam

lingkup wilayah negara, sedangkan di luar batas wilayah

negara Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan atau

yurisdiksi khusus secara terbatas. Penegakan hukum di luar

wilayah negara dapat dilaksanakan berdasarkan hukum

internasional sepanjang mengenai kewenangan tertentu, hak-

hak berdaulat serta yurisdiksi negara kepulauan.

Kewenangan penegakan hukum di laut dapat meliputi

tindakan-tindakan : pengamatan, pengejaran, penghentian

kapal dan tindakan menaiki kapal, penggeledahan dn

pemeriksaan kapal, pelaporan, penahan tersangka yang

melanggar hukum dan penahanan kapal, pelaksanaan

hukuman dengan prosedur peradilan atau dengan prosedur-

prosedur lainnya, termasuk penjatuhan sanksi-sanksi.

Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak

pengejaran seketika (hot pursuit) oleh lembaga yang

berwenang dari negara kepulauan seperti Indonesia dengan

ketentuan sbb:
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i. Pengejaran seketika (hot pursuit) terhadap kapal

asing dapat dilakukan apabila pihak yang

berwenang dari negara pantai mempunyai alasan

yang cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut

telah melanggar peraturan perundang-undangan

negara pantai.

ii. Pengejaran seketika harus dimulai pada saat kapal

asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam

perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut

teritorial atau zona tambahan negara pengejar.

iii. Pengejaran seketika hanya boleh diteruskan di

luar laut teritorial atau zona tambahan apabila

pengejaran itu tidak terputus.

iv. Pada saat kapal asing yang berada di laut teritorial

atau zona tambahan menerima perintah untuk

berhenti kapal yang memberi perintah tidak perlu

harus berada di laut teritorial atau   zona

tambahan.

v.  Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona

tambahan, sebagaimana diartikan dalam Pasal 33,

pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk

perlindungan mana zona itu telah diadakan

vi. Pengejaran seketika berlaku juga di zona ekonomi

eksklusif dan landas kontinen.

vii.  Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah

kapal yang dikejar memasuki laut teritorial

negaranya sendiri atau negara ketiga.

viii. Pengejaran seketika belum diangap dimulai

kecuali jika kapal yang mengejar telah

mengalihkan diri dengan cara-cara praktis melalui
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suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti

pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu

dilihat atau didengar oleh kapal Asing itu.

ix. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya:

1. kapal-kapal perang   atau pesawat udara

militer, atau

2. kapal-kapal atau pesawat udara lainnya

yang diberi tanda yang jelas dan dapat

dikenal sebagai kapal  atau pesawat udara

dalam dinas Pemerintah dan berwenang

untuk melakukan tugas itu.

x. Pesawat udara yang memberikan perintah untuk

berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu

secara aktif sampai kapal atau pesawat udara

negara pantai yang dipanggil oleh pesawat udara

pengejar itu tiba untuk mengambil alih pengejaran

itu, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri

dapat melakukan penangkapan kapal tersebut.

Tidak dibenarkan suatu penangkapan di luar laut

teritorial apabila kapal itu hanya terlihat oleh

pesawat udara dan dicurigai melakukan

pelanggaran, jika kapal itu diperintahkan untuk

berhenti dan dikejar oleh pesawat itu sendiri atau

oleh pesawat itu kapal lain yang melanjutkan

pengejaran itu secara tidak terputus.

Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi

suatu negara dan dikawal ke pelabuhan negara itu untuk

keperluan pemeriksaan dihadapan pejabat-pejabat yang

berwenang tidak boleh dituntut semata-mata atas alasan

bahwa kapal itu dalam melakukan perjalannya, dikawal
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melalui sebagian ZEE atau laut lepas jika keadaan

menghendakinya.

Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di

luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan

dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu

harus diberi ganti rugi untuk setiap kerugian dan kerusakan

yang tidak diberitahukannya.

Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-

orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran

terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini,

dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari

pengadilan negeri yang berwenang dan Permohonan tersebut

dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah

uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh

pengadilan negeri yang berwenang.

Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan,

Kepolisian Negara Indonesia dapat meminta bantuan Tentara

Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan

perang, Kepolisian Negara Indonesia memberikan bantuan

kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan. Kepolisian Negara Indonesia

membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia

di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kewenangan-kewenangan Indonesia di zona tambahan

adalah kewenangan yang meliputi kepabeanan, kefiskalan,

keimigrasian dan Karantinaan. Dalam melakukan penindakan

dan pengawasan di zona tamabahan dilakukan Aparatur

penegak hukum Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan
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Laut yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia

Indonesia. Kewenangan melakukan penyidikan juga dapat

dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berhubung

dengan kekhususan tugasnya dapat diberikan kewenangan

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang

ini.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Zona

Tambahan Indonesia yang paling penting adalah kemampuan

patroli laut. Patroli laut ini tidak hanya untuk kepentingan

bisnis pelayaran, tetapi juga sudah berkembang pada

masalah-masalah pencegahan dan penanganan pelanggaran

hukum seperti masalah “ilegal drug trafficking” termasuk

Kekarantinaan. Dan Kapten kapal bertangung jawab penuh

untuk memberikan keterangan yang benar. Karena pada

dasarnya, menghalangi pelayaran sangat dihindari, maka

pengawasan pertama cukup hanya melalui radio, misalnya

menanyakan : apa yang dibawa, dari pelabuhan mana berasal,

apa ada penumpang yang sakit, apakah terjangkit wabah, dan

sebagainya.

Dalam sistem “Coastguard” keempat unsur yang

berkepentingan yaitu : bea cukai, fiskal, imigrasi dan karantina

ada dalam satu sistem kerja, apabila ada salah satu unsur

yang dilanggar, maka unsur yang ada di “coastguard” itu akan

bertindak, misalnya ada orang terkena penyakit menular.

Orang itu dapat dipindahkan ke kapal “coustguard” untuk

dibawa ke pelabuhan terdekat. Dan apabila kapal

keseluruhannya dicurigai, maka kapal itu dinyatakan berada

di bawah pegawasan. Dalam penegakan hukum urusan

pemerintahan di zona tambahan harus ditegaskan bahwa

terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan nasional berlaku juga di zona tambahan.
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Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden

(Perpres) No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

pencegahan dan penegakan hukum di wilayah Zona Tambahan

dilaksanakan oleh BAKAMLA dengan koordinasi dengan

instansi terkait. Berdasarkan Perpres tsb tugas BAKAMLA

antara lain, melakukan pengawasan, penjagaan, pencegahan

dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam

melaksanakan tugas tersebut BAKAMLA memiliki wewenang

melakukan pengejaran seketika (hot pursuit), memberhentikan,

memeriksa dan menangkap serta menyerahkan kapal ke

instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses

hukum lebih lanjut.

f) Ketentuan Sanksi

Dalam menentukan sanksi dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan nasional dan memperhatikan ketentuan

hukum internasional di bidang hukum laut. Dalam hal ini

Indonesia dapat memberlakukan sanksi pidana, perdata dan

administratif.

g) Ketentuan Penutup

UU ini berlaku sejak tanggal diundangkan
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BAB VI

PENUTUP

A.Simpulan

1. Permasalahan yang terjadi di Zona Tambahan Indonesia

berkaitan erat dengan permasalahan yang terjadi di perairan

wilayah, meliputi:

- koordinasi dalam pencegahan dan penindakan di bidang

kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan:

- ketersedian sarana dan prasarana pencegahan dan

penindakan pelanggaran yang terjadi di Zona Tambahan

masih kurang memadai

- Aparatur pencegahan dan penindakan pelanggaran yang

terjadi di perairan wilayah

2. Sebagai negara kepulauan Negara Indonesia belum

menjabarkan secara terperinci kewenangannya di Zona

Tambahan yang meliputi:

- pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang

kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan;

- Pengelolaan benda-benda muatan kapal tenggelam di Zona

Tambahan;

- Memperluas pencegahan dan penindakan pelanggaran di

Zona Tambahan yang mencakup kewenangan di bidang

keamanan, perdagangan manusia, peredaran narkotika,

terorisme dan imigran gelap.

3. Urgensi diperlukannya pengaturan di Zona Tambahan:

- Belum adanya pengaturan pemanfaatan Zona tambahan

secara terperinci dalam bentuk Undang-Undang dengan

alasan berkaitan dengan hak dan yurisdiksi negara lain;
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- Pengaturan perundang-undangan nasional dalam

pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan,

kefiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan belum

mencakup Zona Tambahan, sebagai kelanjutan dari

penegakan hukum di perairan wilayah

4. Pertimbangan yang menjadi landasan filosofis RUU Zona

Tambahan adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis

merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan bangsa Indonesia, dengan diilhami oleh cita-cita

nasional dan lingkungannya sehingga menghasilkan suatu cara

pandang atau wawasan yang memberikan corak pada pola pikir,

pola sikap dan pola tindak. Konsepsi dasar Wawasan Nusantara

mengartikan tanah air Indonesia beserta isinya sebagai satu

kesatuan wadah dan sarana perjuangan hidup bangsa secara

bulat dan utuh. Mengacu pada konsepsi dasar Wawasan

Nusantara tersebut, negara Indonesia adalah Negara Kepulauan

yang merupakan satu kesatuan ruang laut yang mewadahi

ribuan pulau. Dengan demikian maka laut atau perairan wilayah

nasional berfungsi sebagai pemersatu keseluruhan wilayah

daratan dan lautan. Eksploitasi sumber kekayaan laut

digunakan bagi kesejahteraan seluruh rakyat secara adil dan

merata dapat menjadi faktor perekat persatuan bangsa.

Sedangkan landasan yuridisnya adalah Pasal 25E UUD 1945

(hasil perubahan kedua) Bab IX A tentang Wilayah Negara

menetapkan bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah sebuah

Negara Kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang,

Pasal 24, Pasal 33 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial

dan Zona Tambahan, yang diatur tersendiri, Undang-Undang
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Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut

Internasional Tahun 1982 , Undang Undang Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor

38 tahun 2002 dengan Perubahan Nomor 37 Tahun 2008

tentang Daftar Koordinat Titik-titik Dasar Kepulauan Indonesia

melingkupi pulau-pulau terluar. Peraturan ini merupakan

landasan bagi penarikan garis dasar dalam menentukan lebar

Laut teritorial, Zona Tambahan, ZEE, dan Landas Kontinen.

5. Dalam pengaturan Zona Tambahan Indonesia sasaran, jangkauan

dan arah pengaturan serta ruang lingkupnya meliputi:

- Sasaran yang hendak dicapai dengan adanya pengaturan Zona

Tambahan adalah tersedianya landasan hukum bagi aparat

penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan

penindakan pelanggaran baik dari luar maupun dari dalam

wilayah.

- jangkauan dan arah pengaturan adalah agar penegakan

hukum atas pelanggaran hukum terhadap peraturan

perundang-undangan nasional dapat berlaku pula di Zona

Tambahan khususnya di bidang kepabeanan, kefiskalan,

keimigrasian, dan Kekarantinaan.

- Ruang Lingkup Materi Muatan:

1) Pengertian-pengertian pokok yang terkait dengan

pengaturan di Zona Tambahan;

2) Asas/prinsip dan tujuan pengaturan;

3) Hak dan Kewajiban ;

4) Kewenangan dan Yurisdiksi

5) Tanggung jawab dan ganti ugi;

6) Penegakan hukum di Zona Tambahan;

7) Ketentuan Sanksi;
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8) Ketentuan penutup

B.Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, disarankan untuk

dilakukan upaya-upaya alternatif sebagai berikut:

1. Materi muatan pengaturan Zona Tambahan bukan hanya

mencakup bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, dan

kekarantinaan, tetapi perlu memasukkan pengaturan mengenai

keamanan, perdagangan manusia, peredaran narkotika,

terorisme dan imigran gelap termasuk pengangkatan benda-

benda muatan kapal tenggelam, meliputi benda-benda arkelogi

dan benda-benda bernilai sejarah yang ditemukan di dasar laut

Zona Tambahan Indonesia.

2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas

perlu diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan

nasional yang mengatur mengenai pemanfaatan dan penegakan

hukum di perairan wilayah.
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LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR … TAHUN … TENTANG

ZONA TAMBAHAN INDONESIA DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kepentingan-kepentingan tertentu di bidang
pemerintahan di Zona Tambahan Indonesia merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari yurisdiksi Pemerintah
Indonesia sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the
Law of the Sea, 1982;

b. bahwa kegiatan tertentu di Zona Tambahan Indonesia harus
diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan Indonesia;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kepentingan-
kepentingan tertentu di Zona Tambahan Indonesia harus
dilindungi dan dikelola melalui pencegahan dan penegakkan
hukum yang tepat, terarah dan bijaksana dengan
memperhatikan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea,
1982;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu
ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan
wewenang dan hak-hak lain serta kewajiban-kewajiban
Indonesia di Zona Tambahan Indonesia;

Mengingat :
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1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi
United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut1982)
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3319).

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara No. 3647; dan

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5603).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA
TAMBAHAN

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1) Zona Tambahan adalah bagian perairan yang berbatasan
dengan dan merupakan kelanjutan (contiguous) dari laut
wilayah selebar 12 mil laut diukur dari garis luar laut
wilayah;

2) Yurisdiksi di Zona Tambahan adalah kewenangan
Pemerintah Indonesia untuk mengatur kepentingan-
kepentingan tertentu;

3) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut
1982 adalah The United Nation Convention on the Law of
Sea 1982 sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 17
Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318)

4) Kapal atau pesawat udara adalah kapal atau pesawat yang
berbendera Indonesia dan yang berbenda Asing.
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5) Peraturan Bea Cukai adalah peraturan hukum positif
Indonesia yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya
barang ke dan/atau dari wilayah Indonesia.

6) Peraturan tentang Sanitasi adalah peraturan- hukum
positif Indonesia yang berhubungan dengan penyakit
karantina yang membahayakan orang, ikan dan hewan
lainnya, dan tumbuh-tumbuhan.

7) Peraturan Imigrasi adalah peraturan hukum positif
Indonesia yang berkenaan dengan masuk dan keluarnya
orang ke dan/atau dari wilayah Indonesia.

8) Benda Cagar Budaya (Cultural property) adalah benda-
benda berharga yang karam di dasar laut yang berada di
wilayah Perairan Kepulauan, Laut Wilayah, Zona Ekonomi
Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia.

9) Instansi yang berwenang adalah Instansi-instansi yang
mempunyai wewenang untuk melaksanakan penegakan
hukum dan kedaulatan di laut.

10) Hak Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) adalah Pengejaran
seketika suatu kapal asing yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang dari Negara kepulauan yang mempunyai alasan
cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah
melanggar peraturan perundang-undangan nasional negara
tersebut.

11) Lembaga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah
lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah
perairan.

12) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

13) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Undang-Undang ini disusun berdasarkan asas-asas sebagai

berikut :
a. Asas kepentingan nasional
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b. Asas manfaat
c. Asas keterpaduan
d. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan

(2)Tujuan pembentukan UU Zona Tambahan adalah sebagai
landasan bagi Pemerintah untuk menerapkan ketentuan hukum
nasionalnya serta melakukan pengawasan dalam rangka
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan nasional di bidang kepabeanan, fiskal,
keimigrasian, kesehatan dan/atau kekarantinaan, dan benda-
benda cagar budaya di dalam laut.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Berdasarkan hak yang berasal dari undang-undang ini, Pemerintah
Indonesia berwenang untuk :

(1) Menerapkan ketentuan hukum nasionalnya terkait dengan
keimigrasian, kepabeanan, kefiskalan, kesehatan
(kekarantinaan), dan benda-benda cagar budaya di dalam laut;

(2) Melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, kesehatan
dan/atau kekarantinaan, dan benda-benda cagar budaya di
dalam laut, termasuk namun tidak terbatas pada
kekarantinaan hewan dan tumbuhan, benda-benda muatan
kapal tenggelam, penyelundupan manusia (human trafficking),
penyalahgunaan obat dan psikotropika serta kejahatan lintas
batas Negara lainnya;

(3) Menghukum para pelaku pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada bidang-bidang
tersebut di atas;

(4) Menerapkan dan menegakkan hukum nasional Indonesia
terkait dengan keamanan dan ketertiban nasional Indonesia
(“security of Indonesia”).
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(5) Sanksi atas pelanggaran hukum yang berlaku di wilayah
Negara Indonesia berlaku pula di Zona Tambahan Indonesia.

Pasal 4

(1) Yurisdiksi di Zona Tambahan hanya meliputi permukaan airnya,
sepanjang bertalian dengan kolom air dan dasar laut di
bawahnya maka berlaku ketentuan mengenai ZEE dan Landas
Kontinen, sebagaimana diatur dalan peraturan perundang-
undangan Zona Tambahan dan Landas Kontinen Indonesia,
perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara
tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang
berlaku.

(2) Pemerintah menjamin kebebasan pelayaran dan penerbangan
internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah
laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut
internasional yang berlaku, kecuali ada indikasi kuat pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan nasional
Indonesia.

Pasal 5

Benda-Benda Cagar Budaya di Dalam Laut

(1)Di Zona Tambahan Indonesia :

a. Pemerintah melindungi dan mengendalikan peredaran Benda-
Benda Cagar Budaya di Dalam Laut;

b. Pengangkatan Benda-Benda Cagar Budaya di Dalam Laut dari
Zona Tambahan Indonesia oleh negara lain hanya dapat
dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah
Indonesia;

c. Pengangkatan kerangka kapal atau barang berharga asal
muatan kapal tenggelam tertentu yang dalam waktu 30 (tiga
puluh) tahun setelah tenggelam tidak diangkat dari dasar laut
dianggap telah ditinggalkan oleh pemiliknya dan oleh karena
itu menjadi milik Pemerintah Indonesia.
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BAB IV KEWENANGAN DAN

YURISDIKSI Pasal 6

(1) Instansi pemerintahan terkait dengan keimigrasian,
kepabeanan, kefiskalan, kesehatan (kekarantinaan), dan
benda-benda muatan kapal tenggelam memiliki kewenangan
untuk mengatur secara khusus mengenai kewenangannya di
zona tambahan;

(2) Instansi sebagaimana disebut dalam ayat (1) memiliki yurisdiksi
untuk menerapkan dan menegakkan hukum yang terkait
dengan kewenangannya

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional di Zona Tambahan Indonesia yang mengakibatkan
kerugian bagi pihak lain bertanggung jawab dan membayar ganti
rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut.

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (di atasnya), setiap orang di Zona Tambahan Indonesia
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum internasional
yang berlaku dan mengakibatkan kerugian wajib memikul tanggung
jawab untuk membayar ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia.

BAB VI PENEGAKAN

HUKUM Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal…., aparatur penegak hukum
Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan
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penegakan hukum sesuai dengan hukum acara pidana dengan
pengecualian sebagai berikut :

a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang
diduga melakukan pelanggaran di Zona Tambahan
Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai
dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang
tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat
diproses lebih lanjut;

b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus
dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi
jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat
keadaan memaksa (force majeure);

c. Untuk kepentingan penahanan, berlaku ketentuan
hukum acara pidana di Indonesia

Pasal 10

(1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona
Tambahan Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional
Indonesia Indonesia.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu berhubung dengan
kekhususan tugasnya dapat diberikan kewenangan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini;

(3) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri di wilayah
terdekat dari lokasi pelanggaran

(4) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan
penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang

Pasal 11

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang
yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini,
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dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari
pengadilan negeri yang berwenang.

(2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan
sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya
dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

(3) Penetapan jaminan yang layak dengan memperhitungkan nilai
kapal dan nilai kerugian yang dialami oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pengejaran Seketika (hot pursuit)

(1) Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila
instansi yang berwenang mempunyai alasan yang cukup untuk
mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan nasional;

(2) Pengejaran harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu
dari sekocinya berada di Perairan Pedalaman, Perairan
Kepulauan, atau Laut Wilayah atau di Zona Tambahan
Indonesia;

(3) Pengejaran hanya boleh diteruskan di luar Laut Wilayah atau
Zona Tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus;

(4) Pada saat kapal  asing berada di laut wilayah atau di zona
tambahan tidak dipermasalahkan apakah menerima atau tidak
menerima perintah untuk berhenti dalam hal kapal pengejar
juga berada di laut wilayah atau di zona tambahan;

(5) Dalam hal kapal asing berada di zona tambahan, pengejaran
hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran
terhadap hak-hak Indonesia untuk melindungi kepentingan
tertentu di zona tambahannya;

(6) Hak pengejaran seketika berakhir segera setelah kapal yang
dikejar memasuki laut wilayah negaranya sendiri atau negara
ketiga;

(7) Hak pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali
dalam hal kapal yang mengejar telah merasa yakin bahwa kapal
yang hendak dikejar masih berada di dalam batas-batas laut
wilayah Indonesia;

(8) Hak pengejaran seketika dimulai setelah diberikan suatu tanda
visual atau bunyi untuk berhenti pada jarak tertentu yang
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memungkinkan tanda itu dapat dilihat atau bunyi dapat
didengar oleh kapal asing yang akan dikejar;

(9) Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-
kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal-kapal atau
pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas sebagai
aparat pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan
tugas itu;

(10) Pelepasan suatu kapal asing yang ditahan di dalam wilayah
yurisdiksi Indonesia dikawal ke pelabuhan untuk keperluan
pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;

(11) Dalam hal suatu kapal asing telah dihentikan atau ditahan di
luar laut wilayah, dalam keadaan yang tidak membenarkan
dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal asing
tersebut berhak atas ganti rugi untuk kerugian atau kerusakan
yang diderita karenanya.

Pasal 13

(1) Kapal perang Indonesia dapat melakukan pengejaran terus
menerus dalam rangka menghentikan dan melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … terhadap
kapal asing bukan kapal perang yang diduga telah melakukan
pelanggaran peraturan perundang-undangan ini atau Peraturan
Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Tindakan pengejaran terus menerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai batas terluar laut
wilayah negara lain, kecuali dalam hal dengan negara lain
tersebut telah ada persetujuan yang memungkinkan
dilakukannya pengejaran terus menerus hingga memasuki laut
wilayah negara tersebut.

Pasal 14

(1) Terhadap setiap perbuatan dan/atau peristiwa yang terjadi di
Zona Tambahan Indonesia yang meliputi fiscal, bea cukai,
keimigrasian, dan kesehatan/kekarantinaan (kekarantinaan) dan
pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, berlaku hukum
dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

(2) Badan Keamanan Laut (Bakamla) bertindak sebagai Koordinator
dalam pelaksanaan penegakan hukum di Zona Tambahan
Indonesia.
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(3) Bakamla melakukan koordinasi dalam hal pelaksanaan patroli,
penindakan dan perencanaan kegiatan.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi
ketentuan di bidang kepabeanan, fiscal, imigrasi, kesehatan
(kekarantinaan), kekarantinaan hewan dan tumbuhan,
penyelundupan manusia (human trafficking), panyalahgunaan obat
dan psikotropika serta pengangkatan benda berharga muatan kapal
tenggelam dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan hukum
internasional di bidang hukum laut.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 17

UU ini berlaku sejak tanggal diundangkan


