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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Data 

Kebutuhan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data non 

spasial dan data spasial yang nantinya akan digunakan sebagai data pendukung 

dalam menganalisis hal-hal terkait urgensi pembuatan undang-undang tentang 

Zona Tambahan Indonesia dalam hubungannya dengan Hukum Laut 

Internasional. 

3.1.1 Data Non Spasial 

Dibawah ini merupakan peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam analisis 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III 1973 – 1982  

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananan 

6. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

8. 33 Code of Federal Regulations §2.28, “Navigation and Navigable Waters” 

Ch. 1, 2007 (33 C.F.R §2.28) 

9. Act No. 80 of 1976, “The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive 

Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976” 
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10. Article 24, Sea and Submerged Land Act 1973 

3.1.2 Data Spasial 

Data spasial yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang nantinya 

akan digunakan sebagai acuan dalam penarikan garis batas Zona Tambahan 

Indonesia. 

1. Peta Garis Pangkal (Pushidrosal) 

 

Gambar 3.1 Peta Garis Pangkal1 

3.2 Metode 

Berdasarkan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penyelesaian 

permasalahan dan urgensi pada pembuatan undang-undang tentang Zona 

Tambahan Indonesia diuraikan dengan mendeskripsikan hal-hal terkait zona 

tambahan terlebih dahulu, kemudian menganalisisnya dengan peraturan-peraturan 

terkait bidang-bidang yang memiliki kewenangan di Zona Tambahan Indonesia 

sebagaimana yang telah di tentukan pada Pasal 33, UNCLOS III 1973 – 1982 

yaitu mencakup pada bidang keimigrasian (immigration), kesaniteran (sanitary), 

kepabeanan (customs) dan kefiskalan (fiscal).  

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

yang dalam uraiannya akan dibahas dengan mendeskripsikan dan menghubungkan 
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antar data yang dihasilkan agar mencapai uraian yang diinginkan. Menurut [21], 

metode deskriptif kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pengertiannya, metode yang 

dilakukan dalam penelitian ini akan mencakup tiga poin sebagai berikut: 

1. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 33, UNCLOS III 1973 – 1982, negara 

pantai memiliki kewenangan pada empat bidang di zona tambahannya yaitu 

bidang imigrasi, saniter, bea cukai dan fiskal. Pada poin ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, instansi penegak hukum 

beserta kewenangan pada setiap bidang dalam kaitannya dengan Zona 

Tambahan Indonesia. 

2. Hal-hal urgensi lainnya diuraikan dengan mempertimbangkan peraturan 

perundang-undangan zona tambahan negara lain yang dianggap perlu untuk 

menjadi bagian daripada perumusan peraturan perundang-undangan tentang 

Zona Tambahan Indonesia. Pada uraian poin kedua bertujuan untuk 

mengidentifikasi contoh-contoh peraturan perundang-undangan negara lain 

yang telah menetapkan peraturan terkait zona tambahannya. 

3. Dengan adanya peraturan terkait zona tambahan, maka tidak terlepas dengan 

penarikan garis batas zona tambahan itu sendiri yang selanjutnya akan di 

analisis untuk mengetahui lokasi-lokasi yang tumpang tindih antara garis 

batas Zona Tambahan Indonesia dengan batas maritim sepuluh negara 

tetangga.  


