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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia 

dengan tersebarnya ribuan pulau besar maupun pulau kecil berjumlah 17.504 

pulau dari Sabang hingga Merauke dengan garis pantai sepanjang 108.000 km 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua 

setelah Kanada [1]. Secara geografis, wilayah Indonesia memiliki luas dengan 

total 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 [2].  

Persilangan antara Benua Asia dan Benua Australia dengan Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis 

sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur perdagangan yang penting 

dengan wilayah perairan yang luas yang memungkinkan dalam melakukan 

pembangunan yang berorientasi kedalam sektor kelautan. Namun, posisi strategis 

ini juga dapat memberikan dampak yang mengancam kepentingan Indonesia 

sehingga menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan bidang keamanan, 

hukum, ekonomi maupun pertahanan negara Indonesia. Permasalahan dalam 

dunia maritim tersebut telah diantisipasi salah satunya dengan teratifikasinya 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations 

Convention on the Law of the Sea yang selanjutnya disebut UNCLOS) melalui 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS III Tahun 

1973 – 1982 bersama 59 negara lainnya. 

Hak dan kewajiban negara Indonesia sebagai negara pantai mulai ditimbulkan 

sejak pengesahan UNCLOS III oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) tiga 

dekade lalu yang melalui pengesahannya, Indonesia wajib menindaklanjuti 

berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama pada Konvensi Hukum Laut 

Internasional tersebut.  
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Ketentuan-ketentuan yang ada berhubungan dengan kepentingan nasional di laut 

yang tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim pada wilayah suatu negara, 

akan tetapi juga meliputi bagian-bagian diluarnya dimana Indonesia memiliki hak-

hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunanya, salah satunya adalah zona 

tambahan.  

Zona tambahan adalah wilayah laut diluar dan berbatasan dengan laut teritorial 

yang memiliki lebar maksimal 24 mil dari garis pangkal kepulauan sebagai zona 

transisi pemisah antara rezim kedaulatan penuh pada laut teritorial dan rezim 

kebebasan pada laut lepas. Pelaksanaan yurisdiksi Indonesia di zona tambahan 

dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih terperinci didalam perundang-undangan 

nasional meliputi penegakan serta sanksi hukum nasional di bidang keimigrasian, 

kesaniteran, kepabeanan, dan kefiskalan. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia 

belum mengatur kewenangannya di zona tambahan meskipun amanat untuk 

mengatur peraturan lebih lanjut telah diberikan melalui Pasal 8 Ayat 3 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pengaturan secara rinci diperlukan 

karena Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1973 – 1982 (UNCLOS 

III) menyediakan peraturan yang terdiri hanya 1 pasal dan penjabarannya 

diserahkan kepada masing-masing negara pantai. Pada pasal tersebut berisi: 

1.  Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan 

zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang 

diperlukan untuk: 

(a)  Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, 

imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; 

(b)  Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas 

yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. 

2.  Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari 

mana lebar laut teritorial diukur. 

Dalam hal ini, Indonesia belum mengatur hal-hal tentang penetapan batas terluar 

ataupun tentang penetapan garis batas pada zona tambahan yang tumpang tindih 

atau yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga antara lain berbatasan laut 
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dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, 

Vietnam, Palau, dan Papua Nugini harus segera ditangani secara tegas dengan 

langkah awal yaitu pembuatan undang-undang terkait zona tambahan karena 

dengan adanya kepastian hukum yang disertai dengan penetapan batas sangat 

penting dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan terjadi di 

masa yang akan datang. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional tentang 

kewenangan Indonesia di zona tambahan 

2. Mengidentifikasi beberapa contoh peraturan perundang-undangan zona 

tambahan negara lain dalam kaitannya dengan Zona Tambahan Indonesia 

3. Mengetahui batas Zona Tambahan Indonesia yang tumpang tindih dengan 

negara tetangga  

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup kegiatan pada pembuatan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Studi kasus peraturan perundang-undangan di Zona Tambahan Indonesia 

2. Kajian akademis mengenai instansi-instasi yang terlibat dalam penegakan 

hukum di Zona Tambahan Indonesia 

3. Kajian akademis terkait peraturan perundang-undangan negara lain atas zona 

tambahannya  

4. Kajian akademis terkait batas Zona Tambahan Indonesia yang tumpang tindih 

dengan batas maritim sepuluh negara tetangga 

1.4 Metodologi 

Penelitian yang dilakukan mengenai terdesaknya pembuatan undang-undang 

tentang Zona Tambahan Indonesia menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dimulai dengan analisa terdahap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 
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yang berkaitan dengan Zona Tambahan Indonesia. Penelitian ini mengacu pada 

data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zona 

tambahan, buku-buku, hasil penelitian, pengkajian, dan sebagainya serta Peta 

Garis Pangkal Indonesia untuk penarikan garis batas Zona Tambahan Indonesia. 

Secara keseluruhan, metodologi pada penelitian ini digambarkan pada diagram 

alir sebagai berikut (lihat gambar 1.1): 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Metodologi1 1 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 

lima bab, yaitu sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang 

pengambilan topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

ruang lingkup penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II TEORI DASAR  
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Bab ini merupakan bab yang berisi kumpulan teori dasar dan tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan Zona Tambahan Indonesia menurut ketentuan Hukum Laut 

Internasional. Teori dasar ini diperoleh dari berbagai studi referensi yang akan 

dijadikan sebagai bahan pembuatan Tugas Akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian 

yang meliputi pengidentifikasian, pengkajian dalam penentuan dan pembahasan 

mengenai Zona Tambahan Indonesia dengan metode deskriptif. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan bab yang menyajikan hasil dari proses kajian secara akademik 

tentang Zona Tambahan Indonesia dan kewenangannya menurut hukum laut 

internasional serta identifikasi batas-batas Zona Tambahan Indonesia dengan 

sepuluh negara tetangga. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian Tugas Akhir dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

  


