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Sekilas tentang Perlindungan Migran di Laut: Panduan Praktis
Tujuan: Publikasi ini dimaksudkan sebagai alat pelengkap dan pendukung penerapan
praktis publikasi International Organization for Migration (IOM), Protection of Migrants
at Sea (IOM, 2018). Publikasi ini terdiri dari dua bagian yang saling berkaitan.
➢ Bagian I: Catatan Panduan: Bagian I menguraikan panduan bagi lembaga
pemerintahan dalam operasionalisasi kewajiban hukum internasional untuk
melindungi migran di laut. Bagian ini mengidentifikasi dan mengakui tantangan
secara praktik dalam merespon migrasi maritim internasional, di mana hukum Hak
Asasi Manusia dan hukum laut saling bersinggungan, termasuk merespon kasus
yang melibatkan pencari suaka, migran anak tanpa pendamping, korban
perdagangan orang, dan lainnya yang layak mendapatkan perlindungan khusus
berdasarkan hukum internasional.
➢ Bagian II: Skenario Praktik: Bagian II menjabarkan Skenario Praktik sebagai
bahan diskusi dan pertimbangan, bagi pengguna untuk beradaptasi sebaik
mungkin dalam menjajaki aplikasi hukum dan prinsip yang dibahas pada Catatan
Panduan. Skenario yang diberikan sesuai dengan konteks Pencarian dan
Penyelamatan, Pemegatan/Pencegatan serta Disembarkasi ke tempat yang
aman dan yang mau bekerja sama. Respons singkat terhadap pertanyaan yang
diajukan di setiap skenario ada pada Subbagian 2 dari Bagian II.
Target audiens: Publikasi ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan
pemerintahan yang ada pada tingkat kebijakan dan operasional serta bertanggung
jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk melindungi
migran di laut, atau pelaku bukan negara yang mendukung negara untuk memenuhi
kewajiban ini, termasuk ketentuan mengenai bantuan teknis dan pembangunan
kapasitas.
Metodologi: Pengetahuan yang dijabarkan dalam Panduan Praktis ini merupakan
kesimpulan dari diskusi meja bundar yang diselenggarakan pada tanggal 5-6
November 2019 di Istanbul, Turki. Acara tersebut dipandu oleh Bali Process Regional
Support Office (RSO), yang menghadirkan para ahli hukum internasional untuk
membahas hal-hal yang terus menjadi tanda tanya sejak publikasi awal IOM,
Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018). Praktik, skenario fiktif yang diuraikan di
Bagian II dari publikasi ini diujicobakan pada pertemuan meja bundar tersebut, dan
menghasilkan diskusi interaktif mengenai pemegatan maritim (termasuk perjalanan
penyelundupan migran), serta pencarian dan penyelamatan (termasuk tantangan
terkait dengan disembarkasi orang yang diselamatkan ke ‘tempat yang aman’).
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BAB I. CATATAN PANDUAN
1. Yurisdiksi dan Zona Maritim
Untuk informasi lebih lanjut:
➢ Baca Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) hal.3 - 18.
Dalam konteks maritim, zona maritim dan bendera kapal menentukan yurisdiksi, atau
hak untuk melaksanakan kewenangannya. United Nations Convention on Law of the
Sea (UNCLOS) menentukan zona maritim; perairan teritorial adalah milik negara
pantai, artinya tingkat kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara terhadap kapal
umumnya tergantung pada jaraknya dengan garis pantai. Semakin jauh kapal dari
garis pantai, semakin besar kemungkinan akan masuk ke yurisdiksi eksklusif negara
bendera. Pada umumnya bila di laut lepas, maka yurisdiksi mengikuti benderanya,
kecuali pada beberapa kasus di mana kapal terlibat perompakan, pengangkutan
budak, penyiaran tidak resmi dan perdagangan narkotika.

Grafik 1: Zona Maritim menurut UNCLOS
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Tantangan di lapangan: Batasan tanggung jawab negara bendera
Bendera kapal menunjukkan 'kebangsaannya'. Kebangsaan umumnya menentukan
tanggung jawab hukum atas apa yang terjadi di kapal, termasuk kejahatan yang
mungkin terjadi.1 Negara Bendera bertanggung jawab secara hampir menyeluruh atas
kapal yang mengibarkan benderanya: “Setiap Negara harus secara efektif
menjalankan yurisdiksi dan kendali administratif, teknis, dan sosial atas kapal yang
mengibarkan benderanya”2. Secara signifikan, dalam kaitannya dengan perlindungan
migran di laut, pasal 94(3) UNCLOS mensyaratkan bahwa setiap Negara “harus
mengambil tindakan terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya
sebagaimana diperlukan untuk memastikan keselamatan di laut dengan
memerhatikan, antara lain, untuk: konstruksi, peralatan, dan kelaiklautan kapal; awak
kapal, kondisi pekerja dan pelatihan bagi awak kapal, dengan memerhatikan
instrumen internasional yang berlaku, penggunaan sinyal, pemeliharaan komunikasi,
dan pencegahan tubrukan.” Negara Bendera juga bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya diawaki oleh orangorang dengan kualifikasi yang sesuai, termasuk “sepenuhnya memahami dan
diwajibkan untuk mematuhi peraturan internasional yang berlaku mengenai
keselamatan jiwa di laut” (pasal 94(4)(c)).
UNCLOS tidak memuat mekanisme akuntabilitas pada Negara Bendera yang gagal
memenuhi kewajiban ini. Menjalankan yurisdiksi di laut sangat menantang. Pada
praktiknya, banyak Negara Bendera gagal melaksanakan kewajiban terhadap orangorang yang berada di atas kapal yang berbendera negara mereka. Perusahaan
swasta yang mengoperasikan kapal komersial besar yang mengangkut sebagian
besar perdagangan maritim dunia biasanya hanya menggunakan bendera beberapa
negara kecil, termasuk Panama, Kepulauan Marshall, dan Liberia.3 Mengingat
keterbatasan kapasitas dari negara-negara untuk menjalankan yurisdiksi penegakan
hukum di laut, kapal-kapal diharapkan dapat mengurus diri mereka sendiri, yang mana
hal ini acap kali gagal dilakukan. Faktanya, banyak kapal berbendera yang ditemui di
laut saat ini adalah 'bendera kemudahan', yaitu bendera suatu Negara yang
menghindari meratifikasi perjanjian internasional atau tidak menegakkan kewajiban
hukumnya bagi kapal yang mengibarkan benderanya.4 Mengingat tingginya biaya
penegakan hukum maritim, khususnya kapal yang beroperasi jauh dari Negara
Bendera, banyak Negara Bendera tidak mampu menerapkan tanggung jawab
pemantauan dan penegakan yang sejatinya akan menghasilkan perlindungan yang
lebih baik bagi para migran di laut.
Pada kenyataannya, banyak kapal yang digunakan untuk mengangkut migran tidak
berbendera Negara manapun. Fakta ini, tergantung pada situasinya, dapat
Info lebih lanjut tentang Negara Bendera, baca Richard A Barnes, ‘Flag States’ in Donald R Rothwell
et al (eds), The Oxford Handbook of the Law of the Sea (Oxford University Press, 2015) hal.304-324.
2 Pasal 94, United Nations Convention on Law of the Sea
3 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1125024/Top-10-flag-states-2018
4 The Fair Practices Committee of the International Transport Workers’ Federation memiliki daftar
negara bendera kemudahan, yang hingga Juni 2020 terdapat 35 negara.
1
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mencuatkan kemungkinan bagi Negara untuk mengambil tindakan terhadap mereka,
termasuk tindakan untuk menyelamatkan nyawa di laut.
Tabel 1: Yurisdiksi di Zona Maritim
Zona Maritim
Laut Teritorial/Perairan Teritorial
Maksimal 12 mil laut dari garis pangkal
negara pantai (biasanya garis air
rendah), atau dari garis pangkal lurus
yang menghubungkan titik terluar dari
garis air rendah.
Zona Tambahan
Sebuah area di luar laut teritorial,
hingga 24 mil laut dari garis pangkal di
mana laut teritorial diukur.

Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ)
Wilayah yang diklaim di luar laut
teritorial tetapi tidak lebih dari 200 mil
laut dari garis pangkal di mana laut
teritorial diukur.
Laut Lepas
Seluruh bagian laut yang tidak termasuk
perairan pedalaman, laut teritorial, zona
tambahan atau zona ekonomi eksklusif.

Yurisdiksi
•
•

Negara Pantai: Kedaulatan
Negara lain: Hak Lintas Damai
(pasal 17, UNCLOS)

•

Negara Pantai: dapat mencegah
dan menghukum pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan
kepabeanan, fiskal, imigrasi atau
sanitasi (pasal 33, UNCLOS)
• Negara lain: Kebebasan navigasi
bagi semua kapal dan yurisdiksi
khusus dari negara pantai.
• Negara Pantai: hak berdaulat dan
yurisdiksi atas sumber daya
kelautan (pasal 56, UNCLOS)
• Negara lain: Kebebasan di laut
lepas (pasal 58, UNCLOS)
• Semua negara: Kebebasan di laut
lepas (pasal 87, UNCLOS), artinya
yurisdiksi khusus dari negara pantai.

© Jo Aigner
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2. Pemegatan/Pencegatan
Untuk informasi lebih lanjut:
➢ Baca Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) hal.31-67.
Terlepas dari apakah hal ini terjadi di wilayah teritorial atau ekstrateritorial, suatu
Negara yang mencegat kapal di laut dinyatakan telah mengambil 'kendali efektif' atas
kapal tersebut, sehingga dapat menimbulkan yurisdiksi Negara atas para migran yang
bersangkutan, termasuk kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia, hukum
humaniter, dan hukum pengungsi, baik melalui perjanjian maupun untuk negaranegara yang bukan merupakan pihak yang terikat pada suatu perjanjian internasional
tertentu, maka merujuk pada hukum kebiasaan.5
Hukum internasional memberikan kesempatan kepada Negara untuk mencegat atau
memegat kapal yang sedang atau telah terlibat dalam kegiatan yang bertentangan
dengan hukum keimigrasian. Protokol Penyelundupan Migran tidak memberikan
dasar hukum yang pasti untuk pemegatan tetapi menuangkan kerangka kerja sama
yang dapat diterapkan oleh Negara-negara Pihak untuk mencegat kapal-kapal yang
dicurigai menyelundupkan migran. Ini mengharuskan Negara untuk menunjuk otoritas
pusat guna merespon verifikasi Negara Bendera dan persetujuan untuk bertindak
(pasal 8(6)). Negara dapat menggunakan hak inspeksi atas kapal yang mengibarkan
benderanya, atau kapal tanpa kewarganegaraan, jika ada alasan yang masuk akal
untuk mencurigai kapal tersebut terlibat dalam penyelundupan migran, dan atas kapal
berbendera asing jika Negara Bendera memberikan izin untuk mengambil tindakan
yang tepat terhadap kapal yang dicurigai tersebut. Tindakan tersebut termasuk
menaiki kapal, menggeledah, dan, jika bukti penyelundupan migran ditemukan,
'tindakan yang tepat' sebagaimana diizinkan oleh Negara Bendera sesuai dengan
hukum domestik dan internasional (pasal 8). Protokol Penyelundupan tidak
mewajibkan Negara Bendera untuk mengizinkan pemegatan atas dasar dugaan
penyelundupan migran, juga tidak memberikan panduan lebih lanjut tentang apa yang
merupakan 'tindakan yang tepat'.6
Tidak ada tindakan tambahan yang diperbolehkan berdasarkan Protokol
Penyelundupan tanpa ijin Negara Bendera, kecuali, sebagaimana ditentukan dalam
pasal 8(5), “tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya yang mengancam
5

United Nations Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 31 of 26 May 2004 (Nature
of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant). Dapat dibaca di
www.refworld.org/docid/478b26ae2.html. Juga: United Nations Committee Against Torture (CAT),
General Comment No. 2 of 24 January 2008 (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment - Implementation of Article 2 by States parties).
6 Dalam kasus Harabi Hani, Putusan Banding Final (20 Agustus 2014) No. 36052/2015, MA Itali dalam
Kasasinya menemukan bahwa ‘upaya yang sesuai’ berarti memperbolehkan upaya paksa terhadap
kapal dan orang yang dicurigai berada di atas kapal tanpa negara dan penyelundupan migran, secara
efektif menemukan penyelundupan migran merupakan pengecualian ketentuan dasar yurisdiksi untuk
pemegatan, tetapi hal ini tidak mengklarifikasi alasan atas keputusan ini. Baca: Thea Coventry,
‘Appropriate Measures at Sea: Extraterritorial Enforcement Jurisdiction over Stateless Migrant
Smuggling Vessels’ Maritime Safety and Security Law Journal Issue 7/2019-20, Special Issue on the
EU and Maritime Security, hal.27.
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nyawa, atau berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.” Protokol
Penyelundupan juga menyatakan bahwa jika suatu Negara mengambil tindakan
terhadap kapal sesuai dengan pasal 8, Negara tersebut harus “menjamin keselamatan
dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang di kapal” (pasal 9(1)(a)). Pemenuhan
persyaratan ini memerlukan serangkaian tindakan, termasuk menegakkan hak bagi
setiap anak di kapal dengan menangani kebutuhan khusus mereka, dan juga menilai
kebutuhan individu rentan lainnya seperti wanita hamil, orang tua, atau orang yang
mungkin terluka dan membutuhkan bantuan medis segera.
Negara-negara dapat merundingkan perjanjian bilateral untuk menentukan respons
terhadap situasi seperti ini sehingga lebih dapat diprediksi. Dalam hal ini hak untuk
mencegat kapal dan mengambil tindakan lebih lanjut akan bergantung pada ketentuan
khusus dari perjanjian. Misalnya, Amerika Serikat saat ini memiliki perjanjian bilateral
dengan Bahama dan Republik Dominika dan catatan diplomatik/prosedur operasional
dengan Haiti dan Kuba. Perjanjian antara Amerika Serikat dan Republik Dominika
(2003) memberikan kewenangan kepada AS untuk naik dan menggeledah kapalkapal berbendera Dominika di laut lepas dan menahan kapal-kapal yang dicurigai jika
ditemukan bukti penyelundupan migran. Hal ini juga memungkinkan awak kapal AS
untuk naik ke kapal Dominika, dan memungkinkan AS untuk mengejar kapal hingga
ke perairan Republik Dominika dan sebaliknya.7 Sementara perjanjian tersebut dapat
memfasilitasi kerja sama operasional di laut, hal ini tidak berarti memberikan izin
kepada para pihak untuk menghindari kewajiban mereka untuk tetap menghormati
prinsip non-refoulement, atau untuk mengurangi kewajiban mereka untuk
menegakkan hak asasi manusia atas orang-orang di kapal yang mungkin merupakan
pengungsi atau orang-orang yang berisiko disiksa setelah dipindahkan.8 Utamanya,
prinsip non-refoulement secara luas dianggap sebagai prinsip hukum kebiasaan
internasional yang mengikat semua Negara terlepas dari apakah mereka
menandatangani Konvensi Pengungsi atau tidak.9 Perjanjian AS - Republik Dominika
tahun 2003 melarang pemulangan orang ke Negara di mana orang tersebut memiliki
ketakutan yang beralasan bahwa akan mengalami penganiayaan atau ada alasan
kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut akan berada dalam bahaya menjadi
sasaran penyiksaan.10 Namun, isu terkait Nota Kesepahaman 2017 antara Italia dan
Libya sempat mencuat, MoU ini bertujuan untuk 'membendung arus migrasi tidak
teratur' karena tidak adanya referensi eksplisit atas kewajiban hak asasi manusia

7

. Perjanjian antara Amerika Serikat dan Republik Dominika, Perjanjian ditandatangani di Washington
20 Mei 2003, Pasal 4.2, dapat dibaca di: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520Dominican-Republic-Migration-and-Refugees-Misc-Agreement-5.20.2003.pdf.
8 Anne T. Gallagher and Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling (Cambridge, 2014)
99 referring to Agreement to Stop Clandestine Migration of Residents of Haiti to the United States, at
4.
9 Pendapat tentang Aplikasi Ekstrateritorial dari kewajiban Non-Refoulement sesuai Konvensi 1951
terkait Status Pengungsi dan Protokol 1967, UNHCR, 27 Januari 2007. Pasal 19(1) dari Protokol
Penyelundupan Migran secara eksplisit menyebutkan prinsip-prinsip non-refoulement.
10 Perjanjian antara Amerika Serikat dan Republik Dominika, Perjanjian ditandatangani di Washington
20 Mei 2003, Pasal 10, dapat dibaca di: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520Dominican-Republic-Migration-and-Refugees-Misc-Agreement-5.20.2003.pdf.
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internasional tertentu.11 Dalam istilah praktis, kewajiban hak asasi manusia terus
berlaku terlepas dari apa yang tertuang atau tidak tertuang dalam perjanjian ad hoc
berkaitan dengan hal tersebut.
Tabel 2: Dasar Pencegatan di berbagai zona maritim
Zona

Tindakan yang dapat dilakukan sesuai UNCLOS

Laut Teritorial
Negara pantai dapat:
(hingga 12 mil laut)
• Mengambil langkah yang diperlukan untuk
• Negara
mencegah lintas yang tidak damai (pasal 25 (1))
Bendera: Lintas
yaitu lintas yang merugikan bagi kedamaian,
damai
ketertiban, atau keamanan (pasal 19), yang
termasuk bongkar atau muat yang bertentangan
• Negara Pantai:
dengan peraturan perundang-undangan
kedaulatan
imigrasi (pasal 19(2)(g))
Zona Tambahan
Negara pantai dapat:
(dari 12 hingga 24 mil
• ‘Melaksanakan pengawasan yang diperlukan’
laut)
untuk mencegah dan menghukum pelanggaran
• Negara
peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal,
Bendera:
imigrasi, atau saniter di dalam zona tambahan atau
Kebebasan laut
perairan teritorialnya (pasal 33)
lepas
• ‘Mencegah’ (menghentikan dan menaiki) suatu
• Negara Pantai:
kapal memasuki wilayahnya apabila ada alasan
bea cukai,
yang cukup untuk menduga adanya niat untuk
fiskal, imigrasi,
melanggar undang-undang, dan ‘menghukum’
saniter
setiap kapal yang menuju luar wilayahnya yang
telah melanggar undang-undang.
ZEE (tidak melebihi
Kebebasan laut lepas dan yurisdiksi eksklusif Negara
200 mil laut) dan
bendera (pasal 58 dan 87), dengan perkecualian,
Laut Lepas
termasuk:
Hak melakukan pemeriksaan, di mana:
• Negara
Bendera:
• Persetujuan negara Bendera
Kebebasan laut
• Kapal tersebut terlibat dalam perompakan (pasal
lepas dan
110(1)(a))
yurisdiksi
• Kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak
eksklusif
(pasal 110(1)(b))
• Kapal tersebut tanpa kebangsaan (pasal 110(1)(d))
Hak pengejaran seketika (pasal 111)
• Apabila terdapat alasan yang cukup untuk mengira
bahwa kapal telah melanggar peraturan perundangundangan Negara pantai
• Hak pengejaran seketika berhenti setelah kapal
yang dikejar memasuki laut territorial Negaranya
sendiri atau Negara ketiga
11

Violeta Moreno-Lax, Arsitektur Yurisdiksi Fungsional: Membongkar Pengendalian Tanpa Kontak
pada Kewenangan Publik, S.S. and Others v Italy, dan ‘Model Operasional’, Jurnal Hukum Jerman
(2020) 21, hal. 385-416, at hal.391-2.
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2.1. Laut lepas dan zona ekonomi eksklusif
Untuk informasi lebih lanjut:
➢ Lihat Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) halaman 46-58.
Di Zona Ekonomi Eksklusif dan Laut Lepas, Negara memiliki hak melakukan
pemeriksaan dengan seizin Negara bendera apabila kapal tersebut terlibat dalam
perompakan (pasal 110 (1)(a)) atau perdagangan budak (pasal 110(1)(b)), atau
apabila kapal tersebut tanpa kebangsaan. Namun, meskipun peluang mengambil
tindakan terhadap kapal diatur dalam Undang-Undang, dalam praktiknya penerapan
ketentuan tersebut untuk merespons situasi ketika orang dipaksa bekerja sedemikian
rupa seperti dalam perdagangan budak masih perlu diuji.12 Lebih lanjut, pasal 99
UNCLOS tidak mengizinkan Negara untuk melaksanakan yurisdiksi penegakan
hukum di laut lepas untuk kejahatan perdagangan budak, tetapi mewajibkan Negara
untuk mengambil tindakan efektif guna mencegah dan menghukum pengangkutan
budak dalam kapal yang diizinkan untuk mengibarkan benderanya. Terkait dengan
penyelundupan migran, Kelompok Kerja Penyelundupan Migran telah menyarankan
Negara-Negara untuk menetapkan yurisdiksi atas penyelundupan migran di laut lepas
yang melibatkan kapal tak berbendera guna menutup celah potensi impunitas bagi
para pelaku kejahatan.13
Tantangan di lapangan: Negara berusaha untuk memperluas yurisdiksi
perspektif hingga ke laut lepas
Dengan adanya migrasi melalui laut secara massal yang semakin menjadi
kekhawatiran bagi sejumlah besar pemerintah di seluruh dunia, maka Negara-Negara
yang berkeinginan mencari solusi dengan mengupayakan pelaksanaan yurisdiksi
ekstrateritorial dan hingga ke laut lepas akan menemukan hambatan hukum dalam
pasal 89 UNCLOS: “Tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah
menundukkan kegiatan mana pun dari laut lepas pada kedaulatannya.” Sama halnya,
Protokol tentang Penyelundupan Manusia tidak memberikan landasan apapun untuk
memperluas yurisdiksi perspektif hingga ke laut lepas; apabila suatu Negara ingin
melakukan pencegatan terhadap sebuah kapal berbendera asing di laut lepas, maka
Negara tersebut harus meminta izin dari Negara Bendera untuk melakukannya.
Meskipun kapal tanpa kebangsaan diartikan tidak memiliki hak, kebebasan, atau
perlindungan menurut hukum internasional, namun perdebatan masih terus
12

Sejumlah kasus perdagangan orang yang ditemui dalam konteks maritim dapat digolongkan ke
dalam situasi perbudakan. Perbudakan (lih. perdagangan budak) adalah suatu bentuk eksploitasi yang
terkandung dalam definisi perdagangan orang, yang dijelaskan dalam Konvensi untuk Menekan
Perdagangan Budak dan Perbudakan tahun 1926, yaitu “status atau keadaan seseorang yang
kepadanya dilaksanakan salah satu atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak atas kepemilikan.”
Perbudakan telah disepakati sebagai kejahatan dengan yurisdiksi universal, yang secara efektif
memberikan Negara suatu kewenangan di luar wilayah perairan teritorialnya.
13 Laporan pertemuan Kelompok Kerja Penyelundupan Migran yang diselenggarakan di Wina pada
tanggal 18 hingga 20 November 2015, Rekomendasi 5, Bagian A, tersedia di
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the-smuggling-ofmigrants-2015.html
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berlangsung terkait apakah harus ada semacam hubungan yurisdiksi dengan kapal
tanpa bendera supaya Negara dapat melaksanakan yurisdiksi penegakan
hukumnya. 14 Praktik Negara menunjukkan adanya pengecualian yang makin
meningkat terkait persyaratan yang menyatakan bahwa harus ada hubungan antara
Negara yang melaksanakan pencegatan dengan kapal tanpa bendera. 15

Tantangan di lapangan: perjanjian bilateral atau regional untuk memperluas
yurisdiksi
Negara-Negara yang menggunakan perjanjian bilateral untuk melaksanakan fungsi
pengendalian perbatasan di dalam perairan territorial Negara lain dapat berupaya
untuk memperluas yurisdiksi penegakan hukumnya secara ekstrateritorial sambil
secara bersamaan melepaskan diri dari tanggung jawab yang biasanya timbul sebagai
akibat dari prinsip “pengendalian efektif”. Perjanjian ‘ship-rider’ yang mengizinkan
detasemen penegak hukum dari satu Negara untuk menaiki kapal yang dicurigai
melakukan kegiatan kriminal di perairan Negara yang memiliki kerja sama juga
dianggap tidak cukup untuk membebaskan Negara bendera dari tanggung jawabnya.
Singkatnya, meskipun perjanjian bilateral dan regional diizinkan menurut rezim hukum
internasional sebagai sebuah cara yang efektif untuk melaksanakan persyaratan kerja
sama dalam perjanjian, setiap perjanjian yang dibuat tidak boleh memuat persyaratan
yang merusak komitmen hak asasi manusia, termasuk hak untuk mencari suaka, atau
yang dapat berdampak terhadap komitmen hak asasi manusia, misalnya
menyebabkan pencari suaka untuk dikembalikan ke negara asalnya. 16

14

Anne T. Gallagher dan Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling (Cambridge, 2014),
hal.422-3, di mana para penulis merujuk pada pernyataan Pengadilan Tinggi Federal Amerika Serikat
dan negara-negara Anggota Uni Eropa bahwa kapal tanpa bendera tidak dapat meminta kebebasan
laut lepas, dan bahwa setiap Negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap mereka. Pandangan lain,
bahwa tindakan penegakan hukum mensyaratkan adanya hubungan yurisdiksi atau aturan yang
mengizinkan (seperti perdagangan budak, perompakan, atau penyiaran gelap) telah ditegaskan oleh
para ahli, termasuk inter alia, Barnes, Churchill dan Lowe, Guilfoyle, Mallia dan Moreno-Lax.
15 Lihat Thea Coventry, ‘Appropriate Measures at Sea: Extraterritorial Enforcement Jurisdiction over
Stateless Migrant Smuggling Vessels’ Maritime Safety and Security Law Journal Issue 7/2019-20,
Special Issue on the EU and Maritime Security, hal.15
16 Pasal 16 dan 17 Komisi Hukum Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan kerja bagian
lima puluh tiga (23 April - 1 Juni dan 2 Juli-10 Agustus 2001), Sidang Umum PBB, Catatan Resmi,
Bagian lima puluh lima, Tambahan No. 10 (A/56/10) masing-masing mengacu pada kewajiban untuk
tidak ‘membantu atau mendukung fasilitasi’ atau untuk tidak ‘mengarahkan atau mengendalikan’
pelaksanaan suatu tindak pelanggaran internasional yang dilakukan oleh Negara lain.
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Boks: S.S. dan lain-lain VS Italia masih menunggu putusan di Mahkamah Eropa
untuk Hak Asasi Manusia
Fakta-fakta menyangkut kasus S.S. dan lain-lain VS Italia (Nomor Permohonan
21660/18) yang saat ini masih dalam proses di Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi
Manusia, terkait dengan pencegatan/penyelamatan sebuah perahu yang ditumpangi
150 migran oleh Penjaga Pantai Libya (LCG) di laut lepas. Perahu tersebut
meninggalkan Tripoli pada tanggal 5 November 2017 dan tak lama kemudian perahu
tersebut mulai terbalik. Isyarat keadaan bahaya yang diterima oleh Pusat Koordinasi
Pencarian dan Pertolongan Maritim (MRCC) di Roma diteruskan ke semua kapal yang
melintasi wilayah tersebut, termasuk kapal Sea Watch 3 dan kapal Ras Al Jadar milik
LCG. Kapal Ras Al Jadar lebih dahulu tiba di TKP, namun tidak segera memberikan
bantuan. Para penyintas melaporkan bahwa ABK kapal Ras Al Jadar justru
mengambil foto dan memaki mereka, memukuli dengan tali tambang pada saat
mereka berada di dalam air, dan menyebabkan timbulnya gelombang yang
menghanyutkan orang-orang yang berada di laut, termasuk seorang anak. LCG
diduga menyuruh kapal Sea Watch 3 untuk menjauh dengan mengatakan bahwa
merekalah yang bertanggung jawab melakukan penyelamatan. Meski demikian, kapal
Sea Watch 3 tetap melakukan upaya untuk menyelamatkan migran yang terancam
hilang. Dalam situasi kacau semacam itu, beberapa orang menaiki kapal LCG,
sementara yang lain mencoba menggapai kapal Sea Watch 3. ABK kapal LCG
berteriak dan melemparkan benda ke arah mereka yang berusaha menyelamatkan
diri, menyebabkan kapal Sea Watch 3 untuk mundur sehingga orang-orang tersebut
hanyut dan tenggelam. Mereka yang berhasil mencapai kapal LCG dibelenggu dan
dipukuli. Enam orang berhasil melompat ke laut dan kemudian diselamatkan oleh
kapal Sea Watch 3. Kapal Sea Watch 3 berhasil menyelamatkan 59 orang dan
membawa mereka ke Italia. Mereka yang berada di kapal LCG dibawa kembali ke
Libya dan disiksa di sebuah kamp, kemudian mereka dipulangkan kembali ke Nigeria
atau tetap berada di Libya. Insiden ini terjadi di saat kesepakatan kerja sama telah
dibentuk, di mana Italia (dan Uni Eropa) menyediakan dukungan finansial dan lainlain kepada Libya untuk menghentikan migrasi ilegal menuju Eropa. Kasus yang
masih dalam proses di Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia ini menyulut
pertanyaan terkait sejauh mana suatu Negara, dalam hal ini Italia, menegakkan
kewajiban internasional melalui kerja sama dengan Negara lain, atau bahwa orangorang yang bersangkutan berada dalam yurisdiksi Italia, sebagaimana pemenuhan
tujuan pasal 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.17

17

Lihat, inter alia, Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking
Contactless Control - on Public Powers, S.S. and Others v Italy, dan ‘Operational Model’, German Law
Journal (2020) 21, hal. 385-416, hal. 389-90; Efthymios Papastavridis, The European Convention of
Human Rights and Migration at Sea: Reading the “Jurisdictional Threshold” of the Convention Under
the Law of the Sea Paradigm, German Law Journal (2020) 21, hal. 417-435.
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Tantangan di lapangan: Perdagangan orang atau perbudakan yang ditemui di
laut lepas
Hukum internasional saat ini hanya memberikan sekelumit justifikasi mengenai
campur tangan terhadap kapal berbendera asing di laut lepas, bahkan dalam kasus
di mana terdapat kecurigaan adanya tindak kejahatan seperti perdagangan orang
atau perbudakan. Pada awal abad ke-19, perdagangan budak secara khusus
dianggap sebagai suatu kejahatan menurut yurisdiksi universal, sehingga
memungkinkan Negara-Negara untuk melakukan pencegatan dan penahanan
terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam kegiatan perdagangan budak.
Namun, yurisdiksi Negara bendera dengan cepat menjadi sebuah norma, di mana
kegiatan pemeriksaan terhadap kapal asing dalam rangka menekan perdagangan
budak melalui laut hanya diizinkan apabila terdapat perjanjian internasional yang
mengaturnya. Pendekatan ini ditegaskan di dalam UNCLOS, di mana prinsip
kedaulatan Negara bendera terus dipertahankan. Konsepsi bahwa suatu Negara
dapat melaksanakan ‘hak melakukan pemeriksaan’ terhadap kapal-kapal yang terlibat
dalam perdagangan budak di laut lepas tidak memiliki dasar normatif yang memadai
untuk ditetapkan sebagai hukum kebiasaan internasional.18 UNCLOS tidak
memberikan yurisdiksi universal terkait perdagangan budak (sebagaimana UNCLOS
mengatur yurisdiksi universal untuk pembajakan di laut, melalui pasal 100), namun
sebaliknya menegaskan bahwa Negara benderalah yang memiliki yurisdiksi tersebut:
18

Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-8; Jean Allain (ed), Slavery in International
Law: Of Human Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff, 2013) xi, 58
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Pasal 99 berbunyi “Setiap Negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah
dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang diizinkan untuk
mengibarkan benderanya dan untuk mencegah penggunaan secara tidak sah
benderanya untuk keperluan tersebut.”19
Pada praktiknya, apabila sebuah kapal berbendera asing di laut lepas dicurigai terlibat
dalam perbudakan, maka kapal Negara yang melakukan pencegatan dapat dengan
tegas meminta hak melakukan pemeriksaan sesuai pasal 110 UNCLOS, tetapi hak
melakukan pemeriksaan tersebut hanya berlaku untuk memverifikasi kebangsaan
kapal tersebut; UNCLOS tidak mengizinkan adanya tindakan apapun apabila
kecurigaan tersebut terbukti.20 Pasal 99 UNCLOS menguraikan dengan jelas bahwa
“setiap budak belian yang melarikan diri ke atas kapal manapun, apapun benderanya,
akan ipso facto memperoleh kemerdekaannya.” Dengan demikian, seseorang yang
melarikan diri dari sebuah kapal dan mencari perlindungan di kapal yang diperiksa
dianggap bebas. Konvensi Perbudakan tahun 1926 mungkin dapat memberikan
alternatif lain. Jika dalam beberapa kali kejadian Negara bendera menolak untuk
dilakukan pencegatan yang bertujuan melindungi orang-orang yang berada di atas
kapal berbendera negaranya yang mana orang-orang tersebut diyakini merupakan
budak, maka Negara bendera tersebut kemungkinan besar melanggar kewajiban
internasional untuk menghapus perbudakan dalam segala bentuknya dan oleh
karenanya memicu pertanggungjawaban pidana sebab perbudakan, tidak seperti
perdagangan orang, bertentangan dengan norma jus cogens. Konvensi Perbudakan
tahun 1926 juga mengizinkan adanya penyusunan perjanjian regional yang dapat
digunakan untuk mengatasi rezim hukum dalam lingkungan maritim yang saat ini
dirasa kurang memadai. Hingga saat ini, tidak terdapat adanya instrumen regional
semacam itu.21

19

Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-9.
Jean Allain (ed), Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff,
2013) 99-102
21 Dari catatan dalam konteks perbudakan, putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika
antara López Soto dan lain-lain VS Venezuela (2018) menjadi putusan pertama di mana pengadilan
hak asasi manusia menetapkan suatu Negara untuk bertanggung jawab atas perbudakan, yang mana
perbudakan tersebut dilakukan oleh aktor individu, karena kelalaian serius Negara yang secara efektif
memungkinkan perbudakan tersebut terjadi. Pengadilan mengingatkan tugas positif Negara untuk
mencegah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh aktor individu,
dan dalam kasus ini ditemukan bahwa mereka gagal melakukan uji tuntas guna mencegah perbudakan,
di mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal 6 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi
Manusia: Pakta San José Kosta Rika” yang ditandatangani di San José, Kosta Rika pada tanggal 22
November
1969.
© Jo Aigner
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2.2. Zona tambahan
Untuk informasi lainnya:
➢ baca Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) hal.59-60
Di dalam zona tambahan, Negara dapat 'melakukan pengendalian yang diperlukan'
untuk mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hukum dan pelanggaran
peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi yang terjadi di wilayah atau perairan
teritorialnya (pasal 33, UNCLOS). Kesempatan untuk mengambil tindakan di zona
tambahan untuk melindungi para migran, tergantung pada isi undang-undang bea
cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi Negara pantai dan sejauh mana undang-undang
tersebut melindungi orang-orang, termasuk mereka yang bukan warga negara dari
Negara pantai. Dalam konteks migrasi maritim campuran, kewenangan pengendalian
ini dapat ditegaskan sebagai dasar hukum untuk menghentikan dan menaiki kapal
agar tidak memasuki wilayah Negara pantai, di mana terdapat alasan yang mendasar
untuk mencurigai bahwa kapal tersebut memiliki niatan untuk melanggar undangundang keimigrasian, serta untuk menghukum kapal-kapal yang telah bergerak keluar
dari wilayah Negara pantai, melalui proses penuntutan, setelah kapal-kapal tersebut
melakukan pelanggaran hukum atas undang-undang yang ada.
Tantangan di lapangan: Negara mengambil tindakan untuk ‘mendorong keluar’
kapal-kapal dari zona tambahan
Jika sebuah kapal yang mengangkut migran gelap memasuki zona tambahan dari
sebuah Negara pantai, Negara pantai tersebut dapat mengambil tindakan
pencegahan asalkan tindakan tersebut tidak mengganggu hak dari para migran yang
berada di atas kapal untuk mencari suaka, ataupun melanggar hak asasi mereka.
Maka dari itu, suatu Negara pantai yang berusaha untuk 'mendorong keluar' sebuah
kapal dari zona tambahan Negara pantai tersebut dapat dianggap telah melakukan
'pengendalian efektif' atas kapal tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat
mengakibatkan Negara pantai melanggar hukum internasional dengan mengganggu
hak untuk mencari suaka. Beberapa Negara mencoba menggunakan meriam air
sebagai cara untuk mencegah kapal-kapal tersebut memasuki zona tambahan
dengan cara yang menghindarkan diri mereka dari dilakukannya tindakan
'pengendalian efektif'. Meskipun tindakan seperti itu dapat dibilang sesuai dengan
hukum internasional, akan tetapi hal ini kemungkinan besar dirasa melanggar
semangat dari hukum internasional itu sendiri. Upaya negara untuk melakukan
'pengendalian tanpa kontak' memunculkan pertanyaan tentang makna dari
pengendalian efektif itu sendiri, di mana di dalam hukum internasional makna dari hal
itu tidak dijelaskan secara gamblang.22 Dalam kasus S.S. dkk. versus Italia yang
masih tertunda pembahasannya di Pengadilan HAM Eropa, para pemohon
berargumen bahwa Italia melaksanakan yurisdiksi negaranya secara proksi melalui
22

Untuk pembahasan arti dari pengendalian efektif, baca Violeta Moreno-Lax, The Architecture of
Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control - on Public Powers, S.S. and Others v Italy, dan
the ‘Operational Model’, German Law Journal (2020) 21, hal. 385-416.
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pihak Penjaga Pantai Libya, sehingga kewajiban terkait aturan hak asasi manusianya
seharusnya berdasarkan pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.23

2.3. Laut teritorial
Untuk informasi lainnya:
➢ baca Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) hal.60-67
Negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya. Negara pantai dapat
mengambil tindakan yang diperlukan terhadap lintas tidak damai (pasal 25(1)). Di
mana lintas tersebut merupakan ancaman bagi 'perdamaian, ketertiban, dan
keamanan' dari Negara Pantai (pasal 19). Negara Pantai juga dapat secara sah
melaksanakan yurisdiksi terhadap kapal berbendera asing yang melakukan
kejahatan, di mana akibat dari kejahatan kapal tersebut meluas ke wilayah Negara
pantai, kejahatan itu mengganggu perdamaian Negara Pantai atau ketertiban laut
teritorialnya, ataupun jika kapten kapal, pejabat diplomatik atau pejabat konsuler
Negara bendera meminta bantuan dari otoritas setempat (pasal 27, UNCLOS).
Relevansinya dengan konteks migran di laut, lintas tidak damai mencakup kegiatan
mengangkut dan menurunkan penumpang kapal yang bertentangan dengan undangundang imigrasi (pasal 19(2)(g)). Namun demikian, suatu Negara pantai tidak dapat
melakukan penegakan hukum terhadap kapal yang sedang transit “damai” melalui
perairannya, sekalipun kapal tersebut baru saja melakukan suatu tindak kejahatan
sebelum memasuki perairan territorial Negara pantai tesebut (pasal 27(1) dan (5),
UNCLOS).

© Jo Aigner
© Jo Aigner
23

Baca Violeta Moreno-Lax, The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control
- on Public Powers, S.S. and Others v Italy, dan the ‘Operational Model’, German Law Journal (2020)
21, hal. 385-416.
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Tantangan di lapangan: Sebuah kapal yang mengangkut para migran melintasi
laut teritorial
Sebuah kapal yang membawa migran gelap yang sedang transit melalui perairan
teritorial suatu Negara pantai dianggap ‘tidak mengancam’, asalkan tidak ada upaya
untuk menurunkan penumpang atau melakukan tindakan yang mengancam
'perdamaian, ketertiban, dan keamanan' Negara pantai. Lebih jauh, penafsiran dari
UNCLOS tidak dapat digunakan untuk memperluas arti dari lintas tidak damai guna
menyertakan kewenangan yurisdiksi seperti ini.24
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Lintas Negara
Terorganisasi (UNTOC) dan aturan tambahan Protokol Menentang Penyelundupan
Migran melalui Darat, Laut, dan Udara (Protokol Penyelundupan) dapat menjadi dasar
bagi Negara Pihak untuk melakukan pemegatan terhadap kapal-kapal yang diduga
kuat terlibat dalam penyelundupan migran, tanpa perlu meminta izin dari Negara
bendera, jika dapat dibuktikan bahwa penyelundupan migran yang dilakukan bersifat
lintas negara / transnasional (di mana dapat dibuktikan dengan kapal yang melintas
melalui laut teritorialnya) dan melibatkan 'kelompok kejahatan terorganisasi.’ 25
Namun, pasal 4 UNTOC menegaskan kembali bahwa Negara Pihak harus
melaksanakan kewajiban mereka dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip
persamaan kedaulatan dan integritas teritorial dari Negara tersebut, dan bahwa tidak
ada pasal di dalam UNTOC yang memberikan hak kepada Negara Pihak untuk
menjalankan yurisdiksi di wilayah Negara lain, atau melakukan fungsi-fungsi yang
secara eksklusif menjadi kewenangan dari otoritas Negara lain menurut aturan hukum
di negara tersebut.

24

Untuk penafsiran lain dari lintas damai, baca R.R. Churchill dan A.V Lowe, The Law of the Sea, (edisi
ke-3, Juris Publishing, Manchester University Press, 1999) 83-85
25 “Kelompok kejahatan terorganisasi” didefinisikan sebagai “suatu kelompok terstruktur yang terdiri
dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk suatu jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama
dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran berat yang ditetapkan
sesuai dengan Konvensi ini, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung keuntungan
finansial atau materi lainnya” (z, Pasal 2(a)). Suatu pelanggaran bersifat 'transnasional' jika “(a)
dilakukan di lebih dari satu Negara; (b) Kejahatan dilakukan di satu negara tetapi bagian penting dari
persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendaliannya terjadi di Negara lain; (c) Kejahatan
dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi yang bergerak dalam
kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau (d) Kejahatan itu dilakukan di satu Negara tetapi
memiliki efek substansial di Negara lain.” (United Nations Transnational Organized Crime Convention,
Pasal 3(2)).
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3. Pencarian dan Penyelamatan
Negara memiliki kewajiban berdasar kebiasaan internasional untuk melaksanakan
pencarian dan penyelamatan terhadap orang-orang yang mengalami musibah atau
berada dalam bahaya nyata. Kewajiban itu dituangkan di dalam perjanjian
internasional.
Tugas untuk melakukan penyelamatan di dalam hukum internasional
Tugas untuk melakukan penyelamatan dan memberikan bantuan kepada orang-orang
yang mengalami musibah di laut tertuang di dalam Pasal 98(1) UNCLOS, yang
mewajibkan kapal-kapal Negara dan swasta untuk:
(a)
(b)

(c)

Memberikan bantuan kepada setiap orang yang ditemukan di laut dalam
bahaya akan hilang;
Secepatnya menuju lokasi guna menolong orang yang dalam kesulitan,
sepanjang tindakan demikian sepatutnya dapat diharapkan dari padanya;
dan
setelah terjadi tabrakan, memberikan bantuan pada kapal lainnya, awak
kapal serta penumpangnya, dan jika memungkinkan, memberitahukan
kepada kapal lain tersebut terkait nama kapalnya sendiri, pelabuhan
registrasinya, dan pelabuhan terdekat yang akan dituju.

Kewajiban tersebut selanjutnya dikodifikasikan dalam
• Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut (SOLAS)
(Bab V, Regulasi 7 dan 33), dan
• Konvensi Pencarian dan penyelamatan Maritim (SAR)

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Penyelamatan
tahun 1989, sehubungan dengan pemberian bantuan kepada setiap orang yang
terancam hilang di laut (pasal 10).
Konvensi SAR mendefinisikan 'kesusahan/musibah' sebagai “situasi di mana
terdapat kepastian yang logis bahwa ada seseorang, sebuah kapal, atau kapal lain
terancam oleh bahaya besar secara nyata dan membutuhkan bantuan segera”
(Konvensi SAR, 1.13). Kapten kapal diberikan keleluasaan untuk menentukan
bagaimana cara mereka dalam memberikan bantuan.
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Tabel 3: Definisi yang relevan terkait Pencarian dan penyelamatan
Pencarian

Penyelamatan

Sebuah operasi, yang biasanya dikoordinasikan oleh pusat
koordinasi penyelamatan (BASARNAS) atau oleh kantor cabang
pusat penyelamatan (BASARNAS Daerah), dengan
menerjunkan personel dan fasilitas yang tersedia untuk
menemukan lokasi orang-orang yang mengalami
kesusahan/musibah.
Sumber: Konvensi SAR, Lampiran Bab 1, 1.3.1.
Sebuah operasi untuk menyelamatkan orang-orang yang
mengalami kesusahan, memberikan bantuan medis awal atau
kebutuhan lainnya, dan untuk membawa mereka ke tempat
yang aman.
Sumber: Konvensi SAR, Lampiran Bab 1, 1.3.2.

Tradisi pencarian dan penyelamatan di dunia maritim yang ada saat ini, pertama kali
muncul pada saat orang-orang yang perlu diselamatkan, yang sebagian besar adalah
para nelayan atau awak kapal dagang, dibawa ke pelabuhan tujuan berikutnya, di
mana dari sana mereka dapat pulang ke rumah masing-masing. Tetapi beberapa
asumsi awal yang mendasari hal itu telah berubah seiring terjadinya migrasi maritim
massal dalam konteks modern. Misalnya, seorang kapten kapal yang mengalami
kerusakan mesin kapal yang cukup serius dan berada dalam kondisi cuaca berbahaya
di tengah laut lepas, mungkin tidak akan melaporkan situasi tersebut sebagai sebuah
kedaruratan, karena dirinya tidak ingin aparat mengetahui bahwa kapal tersebut
terlibat dalam tindak penyelundupan migran. Hukum internasional tidak secara jelas
menunjuk siapa yang bertanggung jawab dalam memutuskan apakah sebuah situasi
merupakan suatu kedaruratan/kesusahan, dan sepertinya lebih mengharapkan
bahwa situasi kedaruratan tersebut ditentukan melalui proses koordinasi dan
komunikasi antara pihak-pihak terkait.
Kerumitan lain muncul di mana para migran diperintahkan oleh penyelundup untuk
menyabotase kapal agar memicu dilakukannya operasi penyelamatan, ataupun
mungkin malah mereka tidak ingin pulang ke negara asal mereka, atau karena tidak
memungkinkan bagi mereka untuk kembali pulang, dikarenakan adanya prinsip nonrefoulement. Para migran yang berhasil diselamatkan bahkan juga malah memaksa
ataupun mengancam pihak yang menyelamatkan untuk membawa mereka ke tempat
tujuan tertentu, di mana jika hal itu dilakukan, pihak yang menyelamatkan berisiko
menghadapi tuntutan pidana atas dasar tuduhan membantu memfasilitasi migrasi
ilegal. Migrasi maritim secara massal juga memunculkan pertanyaan tentang apakah
suatu Negara dapat dimintai pertanggungjawaban (semisal, melalui pengadilan
negara tersebut ataupun lainnya) karena gagal memberikan respons terhadap situasi
darurat di wilayah maritim yang menjadi tanggung jawabnya
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Sementara tantangan dalam melaksanakan kewajiban untuk memberikan bantuan
tidak mengurangi pentingnya hal tersebut secara fundamental, realitas politik yang
ada saat ini membuat banyak Negara dan pihak lainnya menjadi enggan untuk
memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang
berada di laut. Hasilnya adalah bahwa hukum internasional dapat ditafsirkan dengan
cara yang mengedepankan kepentingan Negara di atas hak-hak migran, untuk
mencegah orang-orang dari mengajukan klaim suaka di wilayah negara mereka.
Sementara banyak Negara telah menandatangani perjanjian untuk membentuk
Kawasan Pencarian dan Penyelamatan (SRR), perjanjian ini berfungsi untuk
mengidentifikasi Negara yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan
pencarian dan penyelamatan di wilayah maritim tertentu; dan tidak mewajibkan
Negara koordinator untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.
Akibatnya, masih terjadi kebingungan tentang siapa yang seharusnya bertanggung
jawab untuk menyelamatkan para migran di laut, yaitu antara pihak:
• Negara yang bertanggung jawab atas Kawasan Pencarian & Penyelamatan (SRR),
• Negara yang memiliki kapasitas secara operasional untuk melaksanakan
penyelamatan, dan
• Negara Bendera dari kapal terdekat yang mampu menyelamatkan para migran.
Kewajiban penyelamatan di laut berlaku di semua zona maritim, dan untuk 'setiap
orang' yang ditemukan berada dalam kesusahan di laut, terlepas dari kebangsaan,
status hukum, ataupun alasan mereka terdampar di laut. Meskipun kewajibannya
jelas, dalam praktiknya hal ini tetap saja menimbulkan tantangan yang signifikan.

© Jo Aigner
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3.1. Kewajiban untuk melakukan koordinasi dan kerja sama
Untuk informasi lebih lanjut:
➢ Lihat Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) halaman 75-83
Konvensi SAR Maritim 1979 mewajibkan negara-negara pihak untuk membentuk
wilayah pencarian dan penyelamatan (SRR) dan pusat koordinasi penyelamatan
(RCC) “guna memastikan bahwa bantuan akan diberikan kepada suapa pun yang
mengalami keadaan darurat di laut.” Setiap RCC bertanggung jawab untuk melakukan
koordinasi penyelamatan terhadap kapal-kapal yang berada dalam keadaan darurat
atau orang-orang dalam bahaya akan hilang di dalam SRR-nya. Sejak diadopsinya
Konvensi SAR, dunia telah terbagi menjadi 13 wilayah tanggung jawab pencarian dan
penyelamatan, dengan bentuk dan ukuran masing-masing tergantung pada
kepadatan dan pola kapal, sumber daya, jejaring komunikasi, dan “perjanjian PihakPihak terkait”26. Untuk alasan ini, SSR suatu negara mungkin tidak sesuai dengan
zona maritim negara pantai. Konvensi SAR lebih lanjut mensyaratkan kepada negaranegara pihak untuk membentuk pusat koordinasi penyelamatan (RCC).
Sebuah Lampiran yang telah direvisi ditambahkan ke dalam Amandemen Konvensi
SAR di tahun 1998 yang kemudian mulai diberlakukan pada tahun 2000 untuk
memperjelas pengorganisasian dan koordinasi layanan pencarian dan penyelamatan;
memerlukan kerja sama antar negara, prosedur operasi, dan sistem pelaporan
kapal.27 Amandemen Konvensi SAR di tahun 2004 menambahkan paragraf baru yang
berkaitan dengan definisi ‘orang dalam bahaya’ (bab 2), bantuan terhadap nahkoda
kapal untuk mengantarkan orang yang diselamatkan di laut ke tempat yang aman (bab
3), dan pusat koordinasi penyelamatan untuk memulai proses identifikasi tempat yang
paling tepat untuk menurunkan orang yang ditemukan sedang berada dalam keadaan
bahaya di laut (bab 4).

26

Pasal 2.1.4, International Maritime Organization (IMO), Konvensi SAR Maritim Internasional, 27
April 1979, 1404 UNTS.
27 Panduan International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) memberikan
rincian lebih lanjut.
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Kewajiban untuk membentuk pusat pencarian dan penyelamatan: Konvensi SAR
Maritim 1979
Bab 2: 2.1. Pengaturan penyediaan dan koordinasi layanan pencarian dan penyelamatan
2.1.1. Para pihak harus memastikan agar dibentuk pengaturan yang diperlukan untuk
menyediakan layanan pencarian dan penyelamatan yang memadai bagi orang-orang
dalam bahaya di laut di sekitar pantai mereka. Pengertian orang dalam bahaya di laut
juga mencakup orang-orang yang memerlukan bantuan dan telah menemukan tempat
berlindung di pesisir pantai suatu area terpencil di area laut yang tidak dapat diakses
oleh fasilitas penyelamatan apa pun selain yang tertera di dalam lampiran.
2.1.10. Para pihak harus memastikan bahwa bantuan diberikan kepada orang dalam
keadaan bahaya di laut. Mereka wajib melakukannya tanpa memandang kebangsaan
atau status orang tersebut atau keadaan di mana orang tersebut ditemukan.
Bab 3: 3.1. Kerja sama antar negara
3.1.1. Para pihak wajib untuk mengoordinasikan organisasi SAR mereka dan
seharusnya, jika diperlukan, mengoordinasikan operaso SAR dengan negara
tetangga.
3.1.2. Kecuali disepakati sebaliknya diantara negara-negara terkait, suatu Pihak harus
memberikan izin, tunduk pada hukum-hukum nasional yang berlaku, peraturan dan
regulasi, untuk dapat dengan segera memasuki atau melintasi wilayah laut atau
wilayah unit pertolongan pihak lainnya hanya untuk mencari posisi korban di laut dan
menyelamatkan para korban. Dalam kasus demikian, operasi SAR, selama
memungkinkan, wajib dikoordinasikan oleh pusat koordinasi penyelamatan dari pihak
yang telah diberikan izin masuk, atau otoritas lain sebagaimana telah ditunjuk oleh
pihak tersebut.
3.1.9. Para pihak harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk memastikan nahkoda
kapal yang memberikan bantuan dengan mengangkut orang-orang yang berada
dalam bahaya di laut dibebaskan dari kewajiban mereka ketika melakukan
penyimpangan rute dari tujuan pelayaran mereka, dengan syarat bahwa melepaskan
nahkoda kapal dari kewajiban tersebut tidak akan semakin membahayakan
keselamatan jiwa di laut. Pihak yang bertanggung jawab atas wilayah pencarian dan
penyelamatan di mana bantuan tersebut diberikan harus melaksanakan tanggung
jawab utama untuk memastikan koordinasi dan kerja sama tersebut terlaksana,
sehingga korban yang diselamatkan tersebut diturunkan dari kapal pemberi bantuan
dan diantarkan ke tempat aman, dengan mepertimbangkan keadaan khusus dari
kejadian tersebut serta pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi. Dalam hal ini,
para pihak terkait harus mengatur agar korban tersebut sesegera mungkin diturunkan
jika keadaan telah memungkinkan.
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Tantangan di lapangan: Menentukan negara mana yang bertanggung jawab
melakukan pencarian dan penyelamatan
Permasalahan operasionalisasi kewajiban hukum untuk mengoordinasikan
penyelamatan muncul ketika negara berasumsi bahwa tanggung jawab pencarian dan
penyelamatan melebihi kapasitas operasional mereka atau ketika mereka menjumpai
situasi yang bertentaangan dengan kepentingan kebijakan mereka, seperti kasuskasus mengenai migrasi ireguler dan pencari suaka. Tantangan juga muncul ketika
negara gagal untuk bekerja sama, atau tidak menyepakati tanggung jawab mereka.
Dalam praktiknya, RCC yang pertama kali mengetahui situasi bahaya memiliki
tanggung jawab koordinasi sampai RCC tersebut dapat menyerahkan tanggung jawab
kepada RCC negara lain atau orang-orang yang dalam bahaya akan hilang telah
mencapai tempat aman, terlepas dari wilayah SRR di mana kapal tersebut berada.

Tantangan di lapangan: sebuah kapal mengalami keadaan bahaya di perairan
wilayah negara lain
RCC yang pertama kali mengetahui situasi tersebut tetap memegang tanggung jawab
koordinasi, walaupun kapal yang berada dalam keadaan bahaya terletak di perairan
wilayah negara lain. Dalam kasus seperti ini, alih-alih mengerahkan kapal-kapal
pemerintahnya atau kapal pemerintah dari negara lain untuk memberikan bantuan,
RCC dapat meminta bantuan kepada kapal non-pemerintah untuk melakukan
penyelamatan. Hal ini akan mengurangi risiko negara pantai yang salah mengartikan
intervensi tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap wilayahnya. UNCLOS Pasal
18(2) menjelaskan bahwa agar lintas suatu kapal dapat dianggap bersifat damai, lintas
tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, langsung, serta cepat, namun
mencakup ‘berhenti dan buang jangkar’ jika diperlukan dikarenakan keadaan kahar
atau mengalami kesulitan, atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal,
atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan. Sebuah kapal asing yang
memasuki perairan wilayah negara lain dengan tujuan untuk melakukan
penyelamatan tidak dapat menyatakan bahwa kapal tersebut sedang melakukan hak
lintas damainya sesuai dengan UNCLOS pasal 19(2), dan oleh karena itu rentan
terhadap tuntutan pidana.28 Akan tetapi, beberapa ahli merujuk pada keadaan
pengecualian yang dapat mencegah kesalahan tersebut, misalnya merujuk pada
Undang-Undang Tanggung Jawab Negara. Oleh karena itu penting bagi SSR untuk
28

Lihat pula: International Maritime Organization (IMO), Konvensi SAR Maritim Internasional, 27 April
1979, 1404 UNTS.: 3.1.3. Kecuali disetujui oleh negara terkait, pihak berwenang dari sebuah Negara
Pihak yang menginginkan unit penyelamatannya untuk memasuki atau melintasi di atas laut teritorial
atau wilayah Negara Pihak lain semata-mata untuk mencari posisi korban di laut dan menyelamatkan
para penyintas dari korban-korban di laut tersebut, harus mengirimkan menyerahkan permohonan
dengan memberikan rincian lengkap tentang misi penyelamatan tersebut beserta kebutuhannya ke
pusat koordinasi dari Negara Pihak lain tersebut, atau kepada pihak otoritas lain yang telah ditunjuk
oleh Negara Pihak tersebut.
3.1.4 Pihak berwenang dari Negara Pihak harus: .1 Segera menanggapi penerimaan permohonan
tersebut; dan .2 Sesegera mungkin memberikan indikasi persyaratan, jika ada, mengenai
pelaksanaan misi penyelamatan tersebut.
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terus berkomunikasi mengenai status operasi dan tindakan yang diambil hingga
operasi penyelamatan selesai.

Tantangan di lapangan: kapal non-negara yang terlibat dalam kegiatan
pencarian dan penyelamatan
Tidak ada kewajiban bagi RCC untuk mengerahkan kapal pemerintah untuk
melaksanakan pencarian dan penyelamatan; mereka dapat menggunakan kapal
pemerintah atau pun kapal swasta ketika mengoordinasikan pencarian dan
penyelamatan. Kapal swasta memiliki kewajiban berdasarkan pasal 98 UNCLOS
untuk memberikan respons terhadap situasi bahaya apabila “memungkinkan” bagi
mereka untuk melakukannya. Hal ini termasuk memberikan respons positif terhadap
setiap instruksi RCC. Instruksi RCC tidak mengikat nahkoda kapal yang mengibarkan
bendera asing; hukum internasional mengizinkan nahkoda untuk menentukan apakah
“memungkinkan” atau tidak untuk memberikan respons tersebut dan oleh karena itu
mereka diizinkan untuk menolak instruksi untuk melibatkan kapal mereka dalam
kegiatan penyelamatan selama mereka mencatat alasan penolakan tersebut pada
buku jurnal kapal; dan menginformasikannya kepada layanan pencarian dan
penyelamatan yang sesuai.29 Pengadilan Italia telah menyatakan bahwa nahkoda
kapal swasta dapat menghindari tanggung jawab pidana ketika mengabaikan perintah
RCC untuk menurunkan orang-orang yang diselamatkan apabila nahkoda meyakini
bahwa keadaan tidak aman.30 Nahkoda kapal swasta juga tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana karena menurunkan orang-orang yang diselamatkan ke
wilayah RCC yang secara tegas melarang tindakan tersebut, jika hal tersebut
diperlukan untuk memastikan keselamatan orang-orang yang ada di kapal. Sama
seperti kapal pemerintah, nahkoda kapal swasta juga memikul tanggung jawab
kemanusiaan terhadap orang-orang yang diselamatkan, meskipun tidak jelas apakah
kapal swasta bertindak sebagai agen negara atau tidak ketika melakukan
penyelamatan.
Kapal organisasi non-negara diatur oleh negara bendera. Walaupun berpotensi
memunculkan tantangan politik antara negara bendera dengan negara pantai atau
negara SRR, kapal organisasi non-negara juga memiliki kewajiban yang sama dengan
kapal swasta.

29

Konvensi Keselamatan di Laut, Bab V, Regulasi 33, tentang Situasi Bahaya: kewajiban dan
prosedur: “Jika kapal yang menerima peringatan tanda bahaya tidak dapat atau, dalam keadaan
khusus, menganggap bahwa tidak memungkinkan atau tidak memerlukan untuk melanjutkan bantuan
mereka, nahkoda harus mencatatkan ke dalam buku log kapal mengenai alasan tidak memberikan
bantuan terhadap orang dalam bahaya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Organisasi,
untuk menginformasikannya kepada layanan pencarian dan penyelamatan yang sesuai.”
30 Sebagai contohnya, pada tanggal 17 Januari 2020, Pengadilan Kasasi Italia memutuskan bahwa
penangkapan terhadap Kapten Carola Rackete karena berlabuh di Pelabuhan Lampedusa, Sisilia
untuk menurunkan 42 migran yang diselamatkan, tidak beralasan. Pengadilan mengkonfirmasi bahwa
Kapten Rackete melakukan tugasnya untuk menyelamatkan nyawa, sesuai dengan yang disyaratkan
dalam UNCLOS.
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Praktik baik untuk kerja sama dan koordinasi
•

Memperbarui perjanjian antar lembaga pencarian dan penyelamatan (SAR)
nasional secara berkala;

•

Menerapkan klausul pembebasan izin diplomatik dalam perjanjian SAR
bilateral, sehingga kapal suatu negara tidak memerlukan izin untuk
memasuki perairan wilayah negara lain ketika menanggapi insiden
pencarian dan penyelamatan;

•

Menerapkan pengaturan penghubung regional dan bilateral untuk berbagi
informasi (termasuk sistem komunikasi yang dipantau 24 jam setiap hari)
untuk menyelesaikan permasalahan operasional serta mencegah
perselisihan dan kebuntuan;

•

Menerapkan pengaturan dan mekanisme regional untuk berbagi beban
keuangan dan logistik untuk mengalokasikan sumber daya dan fasilitas
negara ketiga guna mengurangi beban tanggung jawab negara pantai yang
memiliki wilayah SSR yang luas.

•

Mengatasi perdagangan orang melalui laut, penyelundupan manusia, dan
migrasi campuran melalui lokakarya pengembangan kapasitas dan gladi
posko bersama yang dapat mendorong serta membangun jejaring antar
negara.
Sumber - sumber: Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018); Mastering Maritime
Security (Safeseas, 2018).

3.2. Kewajiban untuk merespon situasi ‘bahaya’
Untuk informasi lebih lanjut:
➢ Lihat Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) halaman 84-92
UNCLOS pasal 98 mewajibkan negara untuk memastikan semua kapal yang berlayar
di bawah benderanya untuk merespon terhadap situasi bahaya. Akan tetapi, hukum
internasional tidak menunjukkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab dalam
menentukan status bahaya dari suatu situasi. Dalam praktiknya, situasi bahaya
ditentukan melalui suatu proses koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait,
termasuk nahkoda kapal yang terkena musibah. Menurut pedoman IMO, penilaian
nahkoda kapal merupakan indikator penting untuk menentukan realitas dan
kemungkinan bahaya yang mengancam nyawa di laut.31 Tentunya, nahkoda, sebagai
orang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kapal dan
penumpangnya, juga bertanggung jawab untuk menentukan kapan bantuan eksternal
diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka.32 Pedoman
Organisasi Maritim Internasional tentang Perlakuan terhadap Orang yang
Diselamatkan di Laut menegaskan bahwa dalam beberapa kasus mungkin RCC dapat
mengatur pencarian dan penyelamatan atau menunjuk personel lain untuk
mengunjungi kapal bantuan guna melakukan penilaian terhadap situasi di atas kapal,
31

Panduan IMO tentang Perawatan Terhadap Orang yang Diselamatkan di Laut (MSC 78/26/Add.2)
[5.1.2], [5.1.5]-[5.1.6]).
32 Regulasi SOLAS 34-1
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membantu memenuhi kebutuhan di kapal, atau memfasilitasi penurunan yang aman
terhadap orang-orang yang diselamatkan.33
Tabel 4: Fase kedaruratan yang diatur dalam Konvensi SAR
Fase Darurat
Lampiran Bab 1, 1.3.10.

Istilah umum yang berarti, tergantung pada
kasusnya, fase ketidakpastian, fase waspada, atau
fase bahaya.

Fase Ketidakpastian
Lampiran Bab 1, 1.3.11.

Sebuah situasi di mana terdapat ketidakpastian
terhadap keselamatan orang, kapal, atau alat
transportasi lain.

Fase Waspada
Lampiran Bab 1, 1.3.12.

Sebuah situasi di mana terdapat kekhawatiran
terhadap keselamatan orang, kapal, atau alat
transportasi lain.

Fase Bahaya
Lampiran Bab 1, 1.3.13.

Sebuah situasi di mana terdapat kepastian yang
masuk akal bahwa seseorang, sebuah kapal atau
alat transportasi lainnya terancam bahaya dan
memerlukan bantuan segera.

Undang-Undang Uni Eropa juga memberikan pedoman mengenai faktor-faktor yang
relevan dalam menentukan situasi bahaya. Regulasi Perbatasan Laut Uni Eropa (EU
Sea Border Regulation) mencatat bahwa adanya permintaan bantuan bukanlah satusatunya faktor untuk menentukan keadaan bahaya, namun terdapat faktor lain yang
mungkin relevan, termasuk:
•
•
•
•
•
•
•

laik laut dan kemungkinan mencapai tujuan akhir;
jumlah orang di atas kapal dan dikaitkan dengan jenis dan kondisi kapal;
tersedianya peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk mencapai
pantai seperti bahan bakar, air, dan makanan;
adanya awak dan komando kapal yang memenuhi syarat;
ketersediaan dan kapabilitas peralatan penyelamatan, navigasi, dan
komunikasi;
adanya orang yang memerlukan bantuan medis yang mendesak di atas
kapal; adanya orang yang meninggal di atas kapal;
adanya wanita hamil atau anak-anak di atas kapal, cuaca dan kondisi laut,
termasuk perkiraan cuaca dan laut.34

33

Panduan IMO tentang Perawatan Terhadap Orang yang Diselamatkan di Laut (MSC 78/26/Add.2)
[6.11]).
34 Lihat: Regulasi (Uni Eropa) 656/2014 mengenai pengawasan perbatasan laut eksternal dalam
konteks kerja sama operasional yang dikoordinasikan oleh FRONTEX (Regulasi Perbatasan Laut Uni
Eropa) [2014] OJ L 189, pasal 9(2)(f).
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Tantangan di lapangan: Negara yang bertanggung jawab atas SRR tersebut
tidak menanggapi situasi kedaruratan
Jika Negara memilih untuk tidak menanggapi situasi kedaruratan dalam SRR-nya,
tanggung jawab bersama untuk operasi gabungan dengan Negara koordinator tetap
berada pada Negara itu, namun tampaknya ada beberapa opsi hukum yang tersedia
untuk menuntut pertanggungjawaban Negara tidak responsif tersebut.35 Jika tidak ada
klausul kewajiban dalam instrumen internasional, penyelesaiannya dapat dicari
melalui pengadilan yang berkedudukan di dalam Negara tidak responsif tersebut.
Pilihan lainnya adalah, mengambil tindakan untuk membatasi SRR Negara tidak
responsif itu jika muncul pola tidak responsif sistematik.36

Tantangan di lapangan: Nahkoda dari kapal yang mengalami situasi kedaruratan
tersebut, menolak upaya penyelamatan.
Nahkoda bertanggung jawab sepenuhnya atas kapal, dan jika orang itu menolak untuk
mengakui ada situasi kedaruratan pada kapalnya, maka menurut hukum
internasional, tidak ada cara untuk memaksakan upaya penyelamatan baik terhadap
kapal atau penumpang perorangan di atas kapalnya. Hukum nasional mungkin
menetapkan secara jelas, kapan dan bagaimana seorang nahkoda harus bertindak.
Realitas ini dapat menimbulkan tantangan untuk melindungi migran di laut, misalnya
saat nahkoda kapal adalah pelaku penyelundup migran atau menganiaya awaknya di
atas kapal di laut. Perlu dicatat di sini bahwa untuk menjadi nahkoda kapal, seseorang
tidak perlu memenuhi persyaratan atau sertifikasi tertentu.
Seandainya nahkoda dari kapal berbendera menolak bantuan penyelamatan, kapal
pemerintah penyelamat dapat melaksanakan hak pemeriksaan atas kapal itu untuk
memverifikasi informasi registrasi Negara bendera, dan secara bersamaan
melakukan penilaian terhadap situasi kedaruratan yang mungkin menjadi sumber
perselisihan. Jika kapal pemeriksa merasa cukup yakin dengan hasil penilaiannya
bahwa kapal atau penumpangnya terancam bahaya, atau mengidentifikasi adanya
praktik atau kegiatan kejahatan atau permasalahan lain terjadi di atas kapal itu, maka
kapal pemeriksa harus mengajukan permohonan kepada Negara bendera dan
menunggu otorisasi dari Negara bendera untuk bertindak lebih lanjut, tindakan yang
akan diinginkan oleh Negara bendera untuk menyelamatkan nyawa. Namun demikian,
menurut Protokol Penyelundupan Migran, Negara tidak dapat bertindak lebih lanjut
tanpa izin dari Negara bendera, “kecuali tindakan yang diperlukan untuk

35

Klaim pelanggaran kewajiban Internasional dapat dikenakan pada Negara tidak responsif, namun ini
klaim yang sulit dan tidak mungkin.
36 International Maritime Organization (IMO), Konvensi Internasional tentang Pencarian dan
Penyelamatan/SAR di Laut, 27 April 1979, 1404 UNTS.: 2.1.4 “Setiap kawasan SAR harus ditetapkan
dalam perjanjian antara para Pihak yang terkait. Perjanjian tersebut harus disampaikan kepada
Sekretaris Jenderal.”
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menghilangkan bahaya yang mendesak dan mengancam nyawa orang-orang atau
hal-hal lain yang berasal dari perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan.”37

Tantangan di lapangan: Orang yang diselamatkan memerlukan kebutuhan
perlindungan
Pelaku penyelundupan migran diketahui sering menempatkan para migran ke dalam
situasi yang mempersulit penyelamatan, dengan mengeksploitasi kewajiban hukum
Negara yang melakukan penyelamatan untuk tidak memulangkan atau mengusir
orang-orang yang berisiko menghadapi penyiksaan atau bentuk penganiayaan
lainnya ketika mereka kembali. Terlepas dari apakah suatu negara mengkategorikan
operasi sebagai ‘penyelamatan’ atau ‘intersepsi’ di laut lepas, prinsip pedomannya
adalah ‘kendali efektif.’ Jika terdapat suatu pengendalian yang efektif, maka kewajiban
bagi negara yang melakukan penyelamatan/pemegatan terhadap penumpang dan
awak kapal tetap sama dan hak-hak mereka harus dilindungi.
Pada praktiknya, hal ini berarti bahwa suatu negara yang melakukan penyelamatan
akan melanggar kewajibannya jika negara tersebut menarik kapal atau dengan cara
lain mengangkut awak atau penumpang kapal lain ke suatu negara di mana orangorang yang diselamatkan dan diturunkan tidak dapat memeroleh hak-hak dasar
mereka, termasuk perlindungan dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan
merendahkan martabat, serta refoulement. Apabila terdapat pencari suaka di atas
kapal, maka perlu dilakukan penilaian kredibilitas dan fungsionalitas sistem suaka
negara ketiga sebelum mereka diturunkan. Nahkoda kapal yang melakukan
penyelamatan juga memiliki kewajiban positif untuk menentukan apakah penumpang
yang diselamatkan memiliki ketakutan untuk kembali ke negara asalnya sebelum
menentukan tempat untuk menurunkan mereka.

37

Protokol Penyelundupan Migran, pasal 8(5).
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4. Disembarkasi
Untuk informasi lebih lanjut:
➢ Lihat Protection of Migrants at Sea (IOM, 2018) halaman 93-101
Suatu operasi penyelamatan tidak berakhir hingga orang-orang yang diselamatkan
diantar ke suatu tempat aman, yang dijelaskan oleh Pedoman IMO sebagai suatu
tempat di mana nyawa orang yang diselamatkan tidak lagi dalam ancaman, kebutuhan
dasar (makanan, tempat tinggal, kebutuhan medis) dapat terpenuhi, dan dapat
dilakukan pengaturan untuk mengantar mereka ke tujuan berikutnya.38
Pada tahun 2012, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menetapkan dalam kasus
Hirsi Jamaa and Others v Italy (Nomor permohonan 27765/09) prinsip bahwa tempat
aman tidak mencakup negara yang bukan negara pihak pada instrumen hak asasi
manusia internasional utama, termasuk Konvensi Pengungsi 1951, serta bukan pula
suatu tempat di mana perlakuan cenderung tidak manusiawi atau suatu tempat
dengan kondisi buruk sehingga tidak memenuhi standar hak asasi manusia. Kapal
juga tidak bisa dianggap sebagai tempat yang aman untuk keperluan proses klaim
suaka karena di lingkungan seperti itu secara praktis tidak dapat memutuskan secara
adil terhadap klaim suaka, termasuk melakukan banding terhadap klaim yang ditolak.
Ini tidak menutup kemungkinan bahwa penentuan status pengungsi dapat terjadi di
Negara ketiga, atau di suatu tempat aman (misalnya kamp pengungsi) yang berlokasi
di negara yang rawan. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah kapal dapat
menjelma sebagai tempat aman sebelum disembarkasi dapat dilakukan.39
Tidak ada kewajiban dalam hukum internasional untuk mengizinkan dilakukannya
disembarkasi. Dalam praktiknya, adanya kewajiban semacam itu akan memberikan
hambatan bagi Negara-Negara untuk dapat melakukan proses pencarian dan
penyelamatan, dan akan membahayakan mekanisme penyelamatan. Oleh sebab itu,
perlu adanya pemisahan antara kewajiban melakukan penyelamatan dan kewajiban
melakukan disembarkasi supaya tidak menghambat proses penyelamatan. Pada saat
yang bersamaan, mengaitkan antara kewajiban yang diatur oleh UNCLOS dan IMO
dapat memberikan sejumlah panduan. Dengan kata lain, pertimbangan hukum laut
harus dipisahkan dari pertimbangan pengawasan perbatasan.

38

IMO Guidelines On The Treatment Of Persons Rescued At Sea (2014) Panduan 6.12, 6.13 and 6.14.
IMO Guidelines On The Treatment Of Persons Rescued At Sea (MSC 78/26/Add.2), 6.14: “Suatu
tempat aman dapat berlokasi di darat, atau dapat pula berada di atas sebuah kapal unit penyelamat
atau kapal lain yang memadai atau fasilitas di laut yang dapat berfungsi sebagai tempat aman hingga
penyintas diturunkan ke tempat tujuan mereka selanjutnya.”
39
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Boks: Studi kasus tentang penyeimbangan hak berdaulat negara dengan
kewajiban memberikan bantuan
Nakhoda berkebangsaan Jerman Carola Rackete didakwa melakukan pelanggaran
terhadap Undang-Undang Angkatan Laut Italia dan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Italia sehubungan dengan kegiatan menurunkan migran yang diselamatkan
pada saat berlabuh di pelabuhan Lampedusa Italia, di mana hal tersebut bertentangan
dengan instruksi resmi dari otoritas perbatasan Italia. Dalam peradilan tingkat
pertama, Pengadilan Agrigento menekankan bahwa “prinsip kebebasan negara untuk
mengatur arus masuk menuju ke wilayah nasionalnya (pernyataan kedaulatan)” harus
sejalan dengan “batasan yang berasal dari hukum kebiasaan dan dari batasan yang
dilaksanakan oleh negara dalam rangka mematuhi perjanjian internasional”, antara
lain “kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kapal saat mengalami kesulitan
dan untuk menyelamatkan orang di laut serta kewajiban, oleh pihak otoritas negara,
untuk memberikan pertolongan pertama dan bantuan kepada orang asing yang telah
memasuki, bahkan dengan cara ilegal, wilayahnya.”40 Pada tanggal 17 Januari 2020,
Mahkamah Agung Kasasi Italia, yang merupakan pengadilan banding tertinggi,
membebaskan Nakhoda Rackete dari semua tuduhan, menyatakan bahwa Rackete
melakukan tugasnya untuk menyelamatkan nyawa seperti yang diwajibkan sesuai
Pasal 98 UNCLOS, serta Konvensi SOLAS dan SAR.

Tantangan di lapangan: Pelabuhan aman terdekat tidak memberbolehkan
penurunan penumpang
Tanggung jawab utama untuk memastikan penurunan orang-orang yang
diselamatkan dan pengiriman mereka ke tempat yang aman adalah milik Negara yang
bertanggung jawab untuk koordinasi pencarian dan penyelamatan.
Amandemen pada SOLAS dan SAR menekankan perlunya negara – negara untuk
bekerja sama untuk membebaskan kapal – kapal swasta yang selamat, namun pada
praktiknya, pernah ada beberapa situasi di mana kapal non-negara ditolak untuk
melakukan penurunan penumpang di suatu tempat, artinya negara lain telah dihalangi
untuk melakukan tindakan penyelamatan.
Suatu Negara yang telah menyelamatkan kapal yang berada dalam kesulitan, terlepas
dari yurisdiksi maritim, berkewajiban untuk memberikan bantuan seperti makanan, air,
bahan bakar, dll. ke titik di mana mereka aman dari bahaya. Hukum internasional
mensyaratkan agar Negara yang RCC-nya telah mengkoordinasikan penyelamatan
untuk melanjutkan koordinasi tersebut sehingga mereka yang terselamatkan
menemukan sebuah “tempat yang aman”, namun kordinasi penyelamatan tersebut
UNODC Case Law Database summary of Court of Agrigento decision of 2 July 2019; Italy’s Highest
Court Rejects Charges against Rescue Ship, Maritime Executive 17 January 2020, available
at: https://www.maritime-executive.com/article/sea-rescue-captain-cleared-of-charges-forunauthorized-port-entry
40
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tidak mewajibkan Negara yang melakukan tindakan penyelamatan untuk
memperbolehkan penurunan penumpang di wilayah mereka kecuali Negara tersebut
sudah dianggap melakukan “pengendalian yang efektif” atas kapal yang berada dalam
bahaya atau kepada penumpang – penumpangnya. Namun, jika, kapal Penjaga
Pantai milik negara yang melakukan koordinasi telah memindahkan migran ke dalam
kapal mereka, bukannya memberi bantuan dalam bentuk makanan atau bahan bakar,
maka hukum internasional akan menganggap orang-orang itu berada dalam kendali
Negara tersebut, sehingga memicu kewajiban hak asasi manusia. yang melarang
penundaan yang tidak perlu untuk membawa mereka ke pelabuhan. Dalam upaya
untuk menyelesaikan masalah penurunan penumpang, beberapa Negara
berpendapat bahwa penurunan harus dilakukan di pelabuhan terdekat yang tersedia
sementara yang lain berpendapat untuk pelabuhan panggilan berikutnya. Keputusan
mengenai di mana orang-orang yang diselamatkan harus diturunkan membutuhkan
keseimbangan antara hak berdaulat Negara untuk menentukan siapa yang memasuki
perbatasannya, dan tugas serta kewajibannya terhadap individu-individu yang
diselamatkan.
Tantangan di lapangan: dalam penyelamatan di laut, orang – orang yang
diselamatkan perlu dibawa ke darat
Keputusan untuk menyelamatkan migran di laut telah tunduk pada pertimbangan
politik sedemikian rupa sehingga hal ini tidak mengatur keputusan untuk
menyelamatkan penumpang kaya dari kapal pesiar yang berada dalam kesulitan.
Negara-negara mungkin khawatir bahwa setelah melakukan penyelamatan kapal
yang membawa pencari suaka, misalnya, mereka akan dipaksa oleh keadaan untuk
mengizinkan turunnya kapal di wilayah mereka dan dengan demikian perlu mengurus
klaim suaka mereka, mungkin untuk waktu yang lama. Ini mungkin melibatkan
pengeluaran keuangan yang cukup besar atau malah dapat memperburuk keadaan
dengan penduduk lokal, terutama dalam konteks di mana kapal penyelundupan yang
membawa migran gelap atau pencari suaka telah sering menjadi persoalan.
Menurut hukum internasional, kapal penyelamat tidak berkewajiban untuk
menurunkan migran yang sudah diselamatkan dari laut di teritori Negara bendera.
Ketika penyelamatan sudah dilaksanakan, Negara pantai dapat menentukan cara
untuk menangani permintaan bantuan dari kapal yang sedang dalam keadaan
bahaya, dengan mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Hak untuk diselamatkan
dalam situasi bahaya di laut tidak membuat Negara memiliki kewajiban untuk
memberikan izin masuk ke suatu pelabuhan atau wilayah perairan tertentu.

Tantangan di lapangan: kapal Negara bendera dalam keadaan bahaya tidak
responsif
Jika kapten kapal penyelamat berpendapat bahwa penyelamatan penting dilakukan
untuk menyelamatkan satu atau banyak nyawa di kapal, dan ada waktu yang cukup
untuk mencari izin dari Negara bendera, atau Negara bendera tidak responsif pada
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upaya komunikasi yang dilakukan, tindakan yang diambil tanpa izin menjadi
pelanggaran pada prinsip dasar dari yurisdiksi Negara bendera. Hal ini memang
merupakan pelanggaran, walaupun tindakan ini diperlukan di laut lepas untuk
menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan bantuan, atau bahkan untuk
mencegah pelecehan anak pada skala yang berat, atau untuk mencegah terjadinya
pembunuhan. Sesungguhnya, walaupun pemindahan budak dicurigai terjadi di laut
lepas, kapal penyelamat dapat melakukan hak memeriksa kapal tapi tidak dapat
melakukan tindakan yang lebih jauh yang diizinkan menurut hukum internasional
tanpa seizin Negara bendera.
Akan tetapi, prinsip yurisdiksi negara bendera menjadi prinsip yang melandasi hukum
laut, kapten kapal yang menghadapi situasi tersebut dapat mempertimbangkan hal ini
dengan pertimbangan prinsip mengutamakan keselamatan jiwa dan bertindak
sepatutnya untuk melakukan penyelamatan. Dalam situasi seperti ini, jika Negara
bendera berpendapat bahwa penyelamatan sebaiknya tidak dilakukan tanpa izin
terlebih dahulu, keadaan ‘bahaya’ yang dimaksud dapat digunakan sebagai
pembelaan atas tuduhan mengganggu yurisdiksi eksklusif dari Negara bendera.

5. Kesimpulan
Hukum internasional memiliki kesenjangan yang signifikan terkait perlindungan
migran di laut, yang membuat Negara perlu mengatur sendiri cara memenuhi
tanggung jawab terkait orang-orang yang masuk ke dalam yurisdiksi maritim mereka.
Negara juga telah terbukti enggan memperluas kekuatan penegakan hukum mereka
untuk melindungi orang-orang di laut. Seringnya kebalikannya, negara tidak
mengambil tindakan untuk memanfaatkan hukum guna melindungi para migran yang
berada dalam bahaya, dan justru mengeksplorasi kapasitas hukum yang bisa
ditafsirkan dan diterapkan untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini terlihat jelas
dalam sistem penandaan yang telah digunakan oleh negara-negara bendera untuk
memperoleh pendapatan lebih, bukan untuk memastikan perlindungan bagi mereka
yang membutuhkan. Hal ini juga terlihat dalam tindakan berbagai negara untuk
menghindari hal-hal yang memicu tanggung jawab kepada orang-orang yang telah
diselamatkan di laut.
Kunci penting dalam penafsiran dan penerapan hukum internasional dalam konteks
maritim adalah keutamaan kehidupan di laut. Hukum laut muncul dari tradisi
perjalanan panjang di laut. Dalam evolusinya, keselamatan kehidupan di laut tetap
menjadi penentu utama bagaimana hukum harus ditafsirkan dan diterapkan.
Tantangan yang ditimbulkan oleh prinsip tersebut semakin kompleks dalam lanskap
gerakan maritim massal saat ini, keterlibatan pelaku kejahatan lintas negara
terorganisir dalam memfasilitasinya, dan rute serta beragam metode yang digunakan.
Pada praktiknya, memang tidak semua tantangan dalam penerapan hukum berkaitan
dengan motif politik dan uang. Beberapa hukum internasional berkembang saat
pembuat hukum tidak memperkirakan pergerakan massa orang di laut yang difasilitasi
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oleh pelaku kejahatan yang mengambil keuntungan dari pergerakan tersebut, dan
mengambil tindakan aktif untuk mengeksploitasi kewajiban yang ditetapkan untuk
Negara.
Namun tantangan-tantangan ini sama sekali tidak mengurangi pentingnya
keselamatan jiwa di laut sebagai pertimbangan utama. Kepentingan mendasar dari
penegakan hukum internasional - termasuk hak asasi manusia, hukum kemanusiaan,
hukum pengungsi, hukum tindak pidana lintas negara dan hukum adat dan juga
hukum laut masihlah sama. Diharapkan bahwa negara anggota akan menggunakan
berbagai peluang untuk memanfaatkan kerangka kerja ini dan norma-norma serta
standar yang mendukungnya, guna memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi
para migran di laut.
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BAB II. SKENARIO PRAKTIS
Bagian 1. Skenario Latihan Praktik
Pemegatan / Pencegatan
Skenario 1a (15 menit)
Sebuah kapal berisi migran gelap dan pencari suaka melewati laut territorial
Venuvia menuju Utopia.

•

Apakah ini sesuai dengan pengertian lintas damai yaitu sepanjang tidak
merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Venuvia (pasal 19,
UNCLOS)? Mengapa?

•

Apabila ini terjadi di zona tambahan, Tindakan apa yang bisa diambil menurut
UNCLOS (pasal 27) atau Protokol Penyelundupan Manusia (pasal 8) oleh
Venuvia?
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Skenario 1b (15 menit)
Kapal yang mengangkut imigran gelap dan mungkin juga pencari suaka ini
memasuki zona tambahan Utopia.

•

Tindakan mana yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
keimigrasian Utopia (menurut pasal 33 UNCLOS)? Apakah mencari suaka
melanggar undang-undang keimigrasian?

•

Apa yang dapat dilakukan Utopia untuk ‘melakukan kendali yang diperlakukan’
dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran undang-undang
keimigrasiannya? Apa yang tidak bisa mereka lakukan (contoh: bisakah Utopia
menghalau/memaksa mereka ke laut lepas)?
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Skenario 2a (15 menit)
Utopia mengetahui adanya kapal berbendera Transavia di laut lepas yang
digunakan untuk menyelundupkan migran ke Utopia. ‘Undang-undang
Kelautan’ Utopia memperluas jangkauan yurisdiksinya sampai ke laut lepas.

•

Atas dasar / legitimasi apa, jika ada, Undang-undang Kelautan ini dalam hukum
internasional?

•

Undang-undang internasional mana yang dapat menentukan apa yang
dapat/tidak dapat dilakukan oleh Utopia untuk merespons insiden ini?

•

Apa relevansi dari prinsip penggunaan upaya paksa dan / atau Aturan
Keterlibatan, jika ada, dalam menentukan tindakan yang dapat / tidak dapat
dilakukan Utopia?
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Skenario 2b (15 menit)
Transavia memberi tahu Utopia bahwa mereka telah mencabut status bendera
dari kapal penyelundupan tersebut.

•

Tindakan apa yang bisa diambil oleh Utopia berdasarkan Pasal 110
UNCLOS? Tindakan apa, jika ada, yang harus diambil?

•

Tindakan apa yang bisa diambil oleh Utopia terhadap kapal penyelundupan
tersebut berdasarkan Protokol Penyelundupan Migran? ‘Tindakan tepat’ apa
yang bisa dilakukan dalam konteks ini?
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Skenario 2c (15 menit)
Transavia berbagi intelijen dengan Utopia bahwa diantara 64 penumpang kapal
terdapat 2 laki-laki, 1 wanita, dan 1 anak yang diperdagangkan.

•

Tindakan apa yang bisa diambil oleh Utopia terhadap kapal ini?

•

Dalam situasi apa, jika ada, Utopia harus mengambil tindakan?
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Skenario 3 (30 menit)
Kapal angkatan laut Gloryland menerima intelijen bahwa ABK kapal penangkap
ikan terdekat merupakan pekerja migran yang diperbudak. Kapal tersebut
berada di laut lepas dan berbendera Transavia.

•

Berdasarkan undang-undang internasional mana, jika ada, Gloryland dapat /
harus mengambil tindakan? Tindakan apa? (contoh: UNCLOS, Konvensi
Perbudakan, Protokol Perdagangan Manusia, ICCPR, Konvensi ILO, lainnya?)

•

Kapan situasi bisa dianggap sebagai situasi ‘berbahaya’? Bahaya mana yang
diprioritaskan (contoh: bahaya yang mengancam Gloryland, Transavia,
nahkoda, ABK?)

Melindungi migran di laut

39

Pencarian dan Penyelamatan
Skenario 1a (20 menit)
RCC (Pusat Koordinasi Penyelamatan) Allensville menerima panggilan keadaan
darurat dari kapal berbendera asing di dalam SRR (Kawasan Pencarian dan
Penyelamatan) Gloryland. Kapal tersebut dipercaya mengangkut pencari suaka.
RCC Jonesville telah diberitahu mengenai hal ini namun belum menunjukkan
tanda-tanda bahwa ia akan merespons.

•

Jika pusat koordinasi penyelamatan meminta RCC negara lain untuk
membantu, kewajiban seperti apa yang harus ditunaikan oleh RCC tersebut?
o Menurut hukum internasional, apakah negara yang mengetahui situasi
berbahaya dibebaskan dari tanggung jawabnya bila SAR berada di
Kawasan Pencarian dan Penyelamatan (SRR) negara lain?
o Bagaimana bila kapal berada di laut territorial Gloryland?

•

Siapa yang harus bertanggung jawab mengoordinasi penyelamatan ketika
otoritas SAR tidak mengambil tanggung jawab tersebut?

•

Bagaimana akuntabilitas terhadap kegagalan penyelematan bisa diperkuat?
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Skenario 1b (20 menit)
Kapal kepolisian Utopia menemukan kapal tidak berbendera di SRR Venuvia di
laut lepas dan membawa migran gelap (kemungkinan pencari suaka) dari
Bravoland menuju Utopia. Kapten kapal membitahu RCC Jonesville bahwa
kapal tersebut tidak layak laik dan mendapatkan otoritas untuk menarik kapal
tersebut ke pelabuhan terdekat di Gloryland. Kapten Polisi membiarkan
penumpang tetap di kapal dan menyediakan makanan serta minuman sebelum
membawanya ke Gloryland. Gloryland bukan merupakan anggota Konvensi
Penguungsi 1951 dan memiliki kebijakan menahan migran gelap yang berada
dalam kondisi mengenaskan.

•

Apakah ini merupakan kasus penyelamatan atau pemegatan? Siapa yang
memiliki otoritas untuk menentukan bagaimana operasi ini berjalan dan atas
dasar apa?

•

Apa kewajiban Utopia terhadap migran dari Bravoland?
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Skenario 1c (20 menit)
Kapal Penjaga Keamanan Laut Venuvia menemukan kapal pukat ikan tak
berbendera terapung di tengah cuaca ganas di laut lepas. Kapten curiga bahwa
penumpang kapal adalah migran gelap dan melihat setidaknya selusin anakanak yang ada di atas kapal sakit atau kurang gizi. Dia menawarkan bantuan
namun ditolak oleh nakoda kapal.

•

Atas dasar apa, jika ada, penyelamatan bisa dilakukan?

•

Seberapa jauh pengertian pernyataan dalam pasal yang berbunyi ‘siapapun
yang ditemukan di laut yang berada dalam bahaya tersesat’?

•

Apakah kewajiban memberi bantuan menyiratkan:
o Hak untuk diselamatkan;
o Kewajiban untuk dibantu?

•
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Apakah kewajiban berubah bila kapal Venuvia tersebut merupakan kapal riset
Pemerintah?
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Skenario 1d (20 menit)
Sebuah kapal dagang dari Bravoland (negara yang jauh dan tidak terlihat di
peta), transit di perairan Transavia menuju Utopia, menyelamatkan 150 migran
Transavia dari kapal yang hendak tenggelam. Para migran terlibat dalam
perilaku mengancam dan memerintah nahkoda untuk membawa mereka ke
Venuvia sehingga mereka bisa mencari suaka. RCC Allensville menyarankan
nahkoda untuk membawa mereka ke Gloryland.

•

Sejauh mana kewajiban kapal swasta terhadap mereka yang diselamatkan,
bila ada? Kapan dan bagaimana kewajiban tersebut berakhir (bila negara tidak
kooperatif)?

•

Apakah otoritas seperti diplomat atau konsuler memiliki hak untuk diberitahu
terkait situasi yang melibatkan warga negaranya? Bila demikian, kewajiban
siapakah itu?

•

Apakah kewajiban untuk memberitahu otoritas konsuler Transavia berubah bila
migran menolak klaim suaka ketika mendarat di Gloryland?
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Skenario 1e (20 menit)
Sebuah kapal swasta berangkat dari Transavia menuju Utopia. Ketika sampai di
SRR Utopia, di luar perairan territorial Utopia, 50 pencari suaka memenuhi
perahu karet sementara sang nahkoda mengirim panggilan darurat ke RCC
Georgetown. Terdapat kapal swata Utopia dan Venuvia yang berada dekat
dengan kapal bermasalah tersebut dan bisa mereka memiliki kemampuan untuk
memberikan bantuan. RCC Georgetown menghubungi kapal swasta berbendera
Venuvia dan memerintahkannya untuk melakukan operasi SAR.

•

Bisakah sebuah negara, selain negara bendera, mengeluarkan instruksi
mengikat kepada kapal swasta untuk melakukan operasi SAR?

•

Atas dasar apa kapal swasta bisa menolak untuk patuh terhadap permintaan
dari RCC dalam konteks operasi SAR?

• Apakah negara memiliki opsi sah untuk mencegah situai dimana migran
membahayakan diri sendiri dengan tujuan untuk memicu operasi
penyelamatan yang sesuai dengan isi dan semangat hukum internasional?
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Disembarkasi ke tempat yang aman
Skenario 1a (20 menit)
Sebuah kapal swasta dari negara Transavia diberitahu oleh Pusat Koordinasi
Penyelamatan (RCC) Allensville bahwa kapal tersebut berada pada posisi paling
dekat dengan kapal penangkap ikan yang mengalami kesulitan di laut lepas.
Kapal swasta tersebut menyelamatkan awak dan penumpang, termasuk 10
pencari suaka dari negara Transavia. Setelah melaporkan keberhasilan
penyelamatan ke Pusat Koordinasi Penyelamatan (RCC) Allensville, Nahkoda
meminta izin untuk menurunkan penumpang. Permintaan ini ditolak, pertama
oleh Venuvia, dan kemudian oleh Gloryland dan Utopia. Utopia mengindikasikan
akan mengadili kapal swasta tersebut atas penyelundupan migran jika
memasuki perairan teritorialnya.

•

Apakah negara-negara pantai, termasuk di mana sebuah kapal diselamatkan
dalam wilayah tanggung jawab SAR-nya (SRR), memiliki kewajiban hukum
untuk mengizinkan penurunan penumpang? Atas dasar apa mereka bisa
menolak kapal yang ingin berlabuh untuk alasan kemanusiaan?
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•

Mengingat bahwa ketiga negara telah menolak, pihak mana yang memikul
tanggung jawab lebih besar untuk penurunan penumpang dari kapal, dan atas
dasar apa?

•

Apakah kapal yang melakukan penyelamatan memiliki hak untuk berlabuh
guna mencari pengungsi atas dasar keadaan kahar/force majeure?
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Skenario 1b (20 menit)
Nahkoda dari sebuah kapal kecil berbendera asing menyelamatkan 50 migran
warga negara Transavia di wilayah tanggung jawab SAR (SRR) Gloryland.
[Kapal tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung
penumpang tambahan dalam waktu lama.] Gloryland tidak tergabung dalam
Konvensi Pengungsi 1951 atau perjanjian hak asasi manusia lainnya. Diketahui,
negara ini menerapkan kebijakan wajib tahan bagi migran gelap yang harus
membayar denda dan biaya transportasi untuk dibebaskan dan dipulangkan.

•

Dapatkah Gloryland dipertimbangkan sebagai sebuah ‘wilayah yang aman’?
melalui proses apa (kriteria?) wilayah yang aman ditentukan?

•

Dengan asumsi bahwa sebagian dari 50 migran berumur di bawah 18 tahun,
apakah negara bendera dari kapal penyelamatan melanggar kewajiban
‘memberi yang terbaik untuk anak di bawah umur’ apabila mereka berlabuh di
Gloryland?

•

Apabila penurunan penumpang tidak bisa dilakukan pada pelabuhan terdekat,
negara mana yang diasumsikan bertanggung jawab atas penurunan
penumpang tersebut?
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Skenario 1c (20 menit)
Sebuah kapal swasta berbendera Utopia menyelamatkan 100 migran di wilayah
tanggung jawab SAR (SRR) Utopia. Pusat Koordinasi Penyelamatan (RCC)
Georgetown menerjunkan tim Pengawasan Pengintaian dan Dekontaminasi-nya
(RSD) untuk memeriksa status orang – orang yang ada di atas kapal.

•

Apakah sebuah kapal penyelamatan dianggap sebagai ‘tempat yang aman’?
Jika tidak ada negara yang memperbolehkan untuk menurunkan penumpang,
atau ini dapat dianggap sebagai penahanan tanpa batas waktu (indefinite
detention)? Negara mana yang harus bertanggung jawab atas penahanan
tersebut? Oleh aturan dari mana?

•

Apakah prosedur suaka dapat dilakukan di atas kapal penyelamatan? Apa
syarat yang harus dipenuhi sehingga proses Pengawasan Pengintaian dan
Dekontaminasi (RSD) sesuai dengan standar keadilan dan efisiensi?
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Kerja sama
Skenario 1 (20 menit)
Utopia dan Venuvia memiliki perjanjian bilateral yang menyebutkan bahwa
pencari suaka tidak dapat mengklaim suaka di Utopia meskipun mereka telah
transit melalui Venuvia, sebagaimana mereka dapat mengklaim suaka di
Venuvia.

•

Atas dasar apa, jika ada, sebuah perjanjian informal dan pengaturan antar
negara terkait migrasi maritim campuran dapat melanggar hukum
internasional?
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Skenario 2 (20 menit)
Utopia tertarik untuk membangun kapasitas Transavia dalam menanggulangi
Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran dengan menyediakan kapal
patroli, perlengkapan pengintaian dan pelatihan.

•

Apakah Utopia memiliki pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa
Transavia menggunakan sumber daya tersebut sesuai dengan hukum
internasional?

•

Apakah Utopia bertanggung jawab jika Transavia menggunakan fasilitas ini
untuk melanggar hukum internasional (misalnya melakukan tindakan
pemulangan migran/push-back yang melanggar prinsip non-refoulement)?
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Bagian 2: Tanggapan atas pertanyaan seputar Tantangan
di lapangan dalam memenuhi kewajiban internasional
untuk melindungi migran di laut
Pencegatan/Pemegatan
Pertanyaan

Tanggapan
Laut teritorial

Jika sebuah kapal yang penuh dengan
migran dan pencari suaka melewati laut
teritorial, apakah ini termasuk lintas
damai? Atau membahayakan
perdamaian, ketertiban dan keamanan?
(UNCLOS, Pasal 19)

Hal ini termasuk dalam situasi lintas
damai yang tidak membahayakan
perdamaian, ketertiban dan keamanan.
Selain itu, orang – orang memiliki hak
untuk mencari suaka. Namun, apabila
kapal tersebut diidentifikasi sebagai
kapal penyelundup maka artinya telah
terjadi kejahatan di laut territorial.
Protokol Penyelundupan Migran dan
Pasal 27 UNCLOS dapat diterapkan di
mana diketahui adanya hubungan
antara kejahatan (penyelundupan) dan
Negara pantai.
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Pertanyaan

Tanggapan
Zona Tambahan

Jika sebuah kapal yang penuh dengan
migran dan pencari suaka melewati
zona tambahan, tindakan apa yang
dapat diambil berdasarkan UNCLOS?
(UNCLOS, Pasal 33)

Apakah kapal migran campuran yang
memasuki zona tambahan merupakan
pelanggaran hukum keimigrasian
berdasarkan Pasal 33 UNCLOS?

Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan
untuk 'melakukan tindakan
pengendalian yang diperlukan' untuk
mencegah pelanggaran hukum
keimigrasian?
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Tindakan-tindakan yang dapat diambil
menurut Pasal 33 untuk melaksanakan
tindakan pengendalian yang diperlukan
guna mencegah pelanggaran antara
lain, undang-undang keimigrasian di
dalam laut teritorialnya, asalkan ada
hubungan antara apa yang sedang
dilakukan kapal yang lewat, dan Negara
pantai. Jika kapal tersebut adalah kapal
penyelundup, Negara pantai hanya
dapat melakukan pelarangan setelah
mendapat izin dari Negara Bendera.
Jika kapal penyelundup tidak
berbendera, kapal tersebut dapat dinaiki
dan diselidiki, tetapi Negara pantai tidak
berkewajiban untuk melakukannya.
Negara memiliki kewenangan untuk
menegakkan hukum terhadap siapapun
yang masuk ke dalam zona
tambahannya. Namun, dalam konteks
ini, pasal 31 Konvensi Pengungsi
menyebutkan bahwa tindakan masuk
secara ilegal dengan tujuan mencari
suaka tidak boleh dikriminalisasi.
Tindakan apapun, termasuk
penangkapan, yang berujung pada
tindakan ‘pengedalian yang efektif’ wajib
untuk sepenuhnya melindungi,
menghormati dan memenuhi hak orang
– orang yang berada dalam
pengendalian yang efektif tersebut.
Selain itu, prinsip non-refoulement akan
diterapkan untuk melarang pemulangan
pengungsi ke wilayah yang berisiko. Hal
ini dapat mengurangi pemulangan/pushback dalam banyak kasus.

Pertanyaan

Tanggapan
Laut Lepas

Atas dasar apa, jika ada, sebuah
negara dapat memperluas yurisdiksi
penegakan hukumnya di laut lepas?

Apa hukum internasional yang
mengatur tindakan yang negara dapat
dan tidak dapat lakukan dalam
menegakkan yurisdiksinya di laut
lepas?

Apa relevansinya, jika ada pihak yang
menerapkan prinsip Penggunaan
Kekerasan dan/atau Aturan
Keterlibatan dalam menentukan
tindakan yang dapat diambil?

Sebuah negara tidak bisa secara
sepihak memperluas yurisdiksinya di
laut lepas. Pasal 27 pada Konvensi
Wina tentang Hukum Traktat melarang
negara untuk menegakkan hukum
domestiknya untuk membenarkan
kegagalannya melaksanakan sebuah
traktat. Negara diperbolehkan
memperluas yurisdiksinya dengan
membuat perjanjian bilateral dengan
negara lain.
Di laut lepas, negara bendera
menegakkan yurisdiksi ekslusifnya atas
kapal – kapal yang mengibarkan
benderanya dengan beberapa
pengecualian (misalnya: perompakan
dan siaran radio illegal). Sebuah negara
dapat menegakkan yurisdiksinya pada
kapal – kapalnya sendiri di laut lepas.
Otorisasi dari negara bendera atas
negara lain adalah untuk melakukan
penegakkan yurisdiksi atas kapal kapalnya.
Penggunaan kekerasan tidak diterapkan
dalam permasalahan imigrasi. Aturan
Keterlibatan bersifat sangat internal.
Setiap tindakan dilakukan sebagaimana
diperlukan dan secara proporsional
sesuai dengan dan tunduk pada hukum
internasional termasuk hukum hak asasi
manusia.

Penyelundupan migran
Apa yang dimaksud dengan 'tindakan
tepat' yang dapat diambil terhadap
kapal penyelundup tanpa bendera
menurut pasal 8 Protokol
Penyelundupan Migran?

Protokol Penyelundupan Migran tidak
menyediakan kewenangan tambahan,
namun hak untuk mengambil tindakan
sesuai dengan hukum domestik. Oleh
karenanya, tindakan tepat akan
ditentukan sesuai dengan hukum
pidana yang relevan tentang
penyelundupan migran, dan ini dapat
mencakup tindakan menaiki kapal,
penyidikan, dan penuntutan.
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Pertanyaan

Respons

Tindak pidana perdagangan orang
Tindakan apa yang dapat / harus
dilakukan berkaitan dengan kapal
penyelundup yang terkonfirmasi
membawa korban perdagangan
orang?
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Protokol Perdagangan Orang tidak
memberikan arahan terkait penegakan
yurisdiksi Negara, atau terkait dasar
pengambilan tindakan. Oleh karena itu,
dalam praktiknya:
• Pencegatan dilakukan dengan dasar
lain, dan investigasi kasus
perdagangan orang dapat dilakukan.
Pasal 99 UNCLOS mewajibkan
Negara untuk mencegah
pengangkutan budak di atas kapal
yang diizinkan untuk mengibarkan
benderanya, namun, sulit untuk
menentukan apakah tujuan kasus
perdagangan orang yang terjadi di
lapangan adalah perbudakan; dan
‘perbudakan’ sendiri adalah kasus
dengan ambang batas penentuan
yang tinggi.
• Opsi lainnya adalah menggunakan
hak melakukan pemeriksaan dan
menaiki kapal (dengan dasar yang
dijelaskan pada Pasal 110 UNCLOS)
dan jika orang-orang yang berada di
kapal ditemukan dalam keadaan
bahaya, tindakan dapat dilakukan
untuk menyelamatkan mereka.
Terutama, ketika kendali yang efektif
diterapkan pada sebuah kapal,
kewajiban hak asasi manusia
dilakukan berdasarkan orang-orang
yang ada di atas kapal.

Perbudakan
Tindakan apa yang dapat / harus
dilakukan pada kapal nelayan
yang menggunakan jasa budak
belian?

Penggunaan budak belian merupakan
pelanggaran Pasal 99 UNCLOS, dan Negara
wajib mengambil tindakan, termasuk
menggunakan hak melakukan pemeriksaan
dan menaiki kapal di bawah Pasal 110(1)(b)
UNCLOS. Ini bukan hal yang benar dalam
konteks kerja paksa atau perdagangan
orang.
Bagaimanapun, Negara bendera
bertanggung jawab dalam mencegah
perbudakan di atas kapal yang diizinkan
untuk mengibarkan benderanya dan dimintai
pertanggungjawabannya atas kegagalan
penerapan hal tersebut. Dalam praktiknya,
tidak ada kewajiban hukum yang eksplisit
dalam pengambilan tindakan untuk
perbudakan, namun ada kewajibankewajiban diplomatis akan hal ini. Peran
yurisdiksi kejahatan internasional dalam
pengambilan tindakan guna melawan
perbudakan di laut masih belum teruji.
Sejauh ini, Negara-negara terbukti tidak
tertarik dalam memperluas kekuatan
penegakan hukumnya untuk melindungi
orang-orang di laut lepas.

Melindungi migran di laut

55

Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
Pertanyaan

Respons

Kewajiban untuk berkoordinasi dan bekerja sama
Jika Pusat Koordinasi Penyelamatan
(RCC) menghubungi RCC dari Negara
lain untuk meminta bantuan, di bagian
manakah letak kewajiban untuk
membantu?

Apakah Negara yang menyadari
adanya situasi bahaya bebas dari
tanggung jawab hukum internasional
jika tim pencarian dan penyelamatan
(SAR) yang ada berlokasi di wilayah
tanggung jawab SAR (SRR) negara
lain?
Siapa yang sebaiknya bertanggung
jawab mengoordinasi penyelamatan
ketika otoritas SAR yang terkait tidak
melakukan tanggung jawabnya?
Bagaimana cara meningkatkan
akuntabilitas pada saat terjadi
kegagalan penyelamatan?

Semua kapal memiliki tanggung jawab
di bawah hukum kebiasaan
internasional untuk melakukan
penyelamatan. Mereka secara individu
bertanggung jawab untuk melakukan hal
tersebut dan bertanggung jawab untuk
bekerja sama dalam melakukannya.
Jika SRR yang pertama kali menyadari
keberadaan kapal yang mengalami
keadaan bahaya menjaga tanggung
jawabnya dengan mengoordinasi tim
SAR hingga saat SRR lainnya
memberikan konfirmasi, ini dianggap
sebagai pengambilalihan koordinasi.
Kegagalan sebuah Negara untuk
menerapkan uji tuntas dalam
melaksanakan tanggung jawabnya tidak
membuat Negara lain lepas tanggung
jawab untuk menangani situasi bahaya.
Jalur diplomasi dapat dilakukan untuk
menangani kegagalan dalam
penyelamatan. Hukum pidana dalam
negeri dapat diterapkan untuk meminta
pertanggungjawaban pelaku atas
kegagalannya dalam penyelamatan.

Kewajiban merespons situasi ‘bahaya’
Siapa otoritas yang dapat menentukan
apakah sebuah situasi adalah
pencegatan atau penyelamatan, dan
apa dasarnya?
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Situasi bahaya tidak hanya mengacu
pada kedaruratan kapal, namun juga
terkait para penumpang. Ketika hukum
internasional tidak secara gamblang
menjelaskan siapa yang memiliki
otoritas untuk menentukan apakah
sebuah situasi adalah situasi bahaya,
prinsip kedaulatan Negara bendera
menempatkan tanggung jawab ini pada
kapten kapal yang berada dalam situasi
darurat tersebut.

Pertanyaan

Respons

Tanggung jawab untuk merespons situasi ‘bahaya’ (lanjutan)
Dengan dasar apa sebuah upaya
penyelamatan dapat dilakukan jika
kapten kapal menolak bantuan
walaupun para penumpangnya terlihat
jelas dalam situasi bahaya?

Ada pertentangan di sini. Dalam hukum
kebiasaan internasional, ada dasar
untuk mengambil tindakan jika ada kapal
yang mengangkut budak. Selain hal
tersebut, tidak ada alasan yang jelas
yang dapat digunakan untuk mengambil
tindakan. Dua pendekatan dapat
diterapkan:
• Jika kapal yang dimaksud adalah
kapal berbendera, ada pendapat
bahwa di laut lepas, yurisdiksi
eksklusif dari Negara bendera
dapat ditegakkan, jadi, walaupun
telah diketahui bahwa (sebagai
contoh) ada kasus pelecehan
hak-hak anak di atas sebuah
kapal, kapal lainnya tidak memiliki
yurisdiksi untuk menaiki kapal
tersebut tanpa seizin kapten atau
Negara bendera. Dalam kasus
ini, yurisdiksi eksklusif dari
Negara bendera dapat
ditegakkan.
• Di sisi lain, ada argumen yang
menyarankan bahwa sebuah
Negara yang memutuskan untuk
melakukan intervensi dengan
dasar kasus tersebut, dapat
membela diri karena sudah
melanggar prinsip kedaulatan
Negara bendera dengan dasar
kewajiban menyelamatkan nyawa
di lautan.

Kewajiban dari kapal swasta
Sejauh mana kewajiban kapal swasta
untuk menyelamatkan migran di laut,
dan kapan kewajiban tersebut
berakhir?
Dapatkah negara selain Negara
bendera mengeluarkan instruksi yang
mengikat pada sebuah kapal swasta
dalam konteks operasi SAR?

Kapten dari kapal swasta memiliki
tanggung jawab yang sama seperti
sebuah kapal Negara untuk menurunkan
orang-orang yang diselamatkan ke
tempat yang aman.
Hanya Negara bendera yang dapat
mengeluarkan instruksi yang mengikat.
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Alasan apa yang membuat sebuah
kapal swasta dapat menolak mematuhi
permintaan dari RCC dalam konteks
pencarian dan penyelamatan?

Instruksi dapat diberikan kepada kapal
swasta dalam konteks kewajiban untuk
berkoordinasi; ini bukanlah instruksi
yang mengikat; SAR bukanlah
kepanjangan dari yurisdiksi negara.

Disembarkasi
Pertanyaan

Respons

Hak dan tanggung jawab Negara
Apakah Negara pantai, termasuk yang
memiliki SRR yang menjadi lokasi
penyelamatan memiliki kewajiban
hukum untuk mengizinkan
disembarkasi? Apa dasar yang
membuat disembarkasi ditolak?

Tidak ada tanggung jawab hukum
internasional untuk melakukan
disembarkasi.
Orang yang diselamatkan harus
diturunkan pada Pelabuhan terdekat
yang merupakan ‘tempat yang aman’.
Negara yang menjadi lokasi SRR
bertanggung jawab menemukan sebuah
tempat yang aman. Tempat ini dapat
berbentuk sebagai pelabuhan yang
berlokasi paling dekat secara geografis
dari kapal atau pelabuhan persinggahan
yang selanjutnya yang tidak membuat
kapal mengubah haluannya terlalu jauh.
Dalam praktiknya, jika Negara menolak
disembarkasi, mereka sudah
menegaskan bahwa mereka telah
melaksanakan kewajibannya dengan
memberikan bantuan yang cukup
(contoh: makanan dan minuman) untuk
mengurangi kegentingan situasi.
Negara telah berargumen bahwa
disembarkasi dapat mengakibatkan
situasi yang tidak stabil dan tidak tertib,
sehingga kemudian menolak
disembarkasi untuk mencegah hal
tersebut.
Tidak ada aturan wanprestasi yang
mengikat secara hukum terkait Negara
mana yang memiliki tanggung jawab
apabila Negara lain melakukan
penolakan disembarkasi. Dalam istilah
praktiknya, solusi yang seringkali
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dilakukan adalah melalui upaya politis,
bukan hukum.
Apakah kapal yang melakukan
penyelamatan memiliki hak untuk
berlabuh guna mencari bantuan atas
dasar keadaan kahar?
Apabila disembarkasi tidak mungkin
dilakukan di Pelabuhan terdekat,
bagaimana cara penentuan tempat
disembarkasi?

Keadaan kahar adalah situasi penting
yang terjadi di luar kendali manusia dan
menghindarkan dari kesalahan yang
melanggar hukum.
RCC bertanggung jawab untuk
menemukan tempat yang aman yang
memungkinkan dilakukannya
disembarkasi.
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59

Pertanyaan

Respons
‘Tempat yang aman’

Dapatkah sebuah negara yang bukan
merupakah bagian dari Konvensi
Pengungsi tahun 1951 atau traktat hak
asasi manusia apapun dipertimbangkan
menjadi ‘tempat yang aman’? Apa
proses atau kriteria yang harus dipenuhi
untuk menentukan ‘tempat yang aman’?

Sebuah negara yang tidak memiliki
sistem suaka yang berlaku dan tidak
dapat memberikan pemenuhan
tanggung jawab hak asasi manusia
tidak dapat dipertimbangkan menjadi
‘tempat yang aman’ bagi pencari suaka.

Dalam situasi apa sebuah kapal dapat
menjadi ‘tempat yang aman’ jika tidak
ada Negara yang memungkinkan untuk
disembarkasi? Apabila ini terjadi hingga
titik ‘penahanan tanpa batas waktu’,
Negara mana yang harus bertanggung
jawab atas penahanan tersebut?
Institusi apa yang melakukannya?

Kapal bukanlah tempat yang dapat
dipertimbangkan untuk pengamanan di
bawah hukum internasional. Ketika
migran dipaksa untuk tetap berada di
kapal karena penolakan disembarkasi,
hal ini akan serupa dengan penahanan
tanpa batas waktu, walaupun tidak ada
kewajiban bagi Negara untuk
mengizinkan disembarkasi kapal, masih
belum jelas Negara mana yang salah
dalam hal ini.

Prosedur Penentuan Status Pengungsi
Dalam situasi apa prosedur suaka
dapat dilakukan di atas kapal
penyelamatan? Apa kondisi yang
diperlukan untuk proses Penentuan
Status Pengungsi (RSD) agar dapat
memenuhi standar yang adil dan
efisien?

Pada kebanyakan kasus, sebuah kapal
tidak akan dipertimbangkan menjadi
tempat yang layak untuk melakukan
proses penentuan status pengungsi
karena ini tidak sesuai untuk proses
wajib yang diperlukan, sebagai contoh,
mengizinkan banding untuk keputusan
negatif.

Pertimbangan hak asasi manusia
Bagaimana cara memenuhi
kepentingan terbaik bagi anak jika
anak-anak diturunkan di sebuah negara
yang tidak menandatangani Konvensi
Pengungsi tahun 1951 atau traktat hak
asasi manusia apapun, termasuk
Konvensi Hak Anak?
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Penentuan apakah sebuah negara
aman harus dipertimbangkan dalam
konteks ini; apa yang aman bagi
seorang pria dewasa, mungkin tidak
aman bagi wanita dan anak-anak.
Pertimbangan ini harus dibuat secara
perorangan (Hirsi)

Kerja Sama
Pertanyaan

Respons

Dampak dari perjanjian bilateral dan regional terkait hukum internasional
Apa dasar yang membuat sebuah
perjanjian informal antar Negara terkait
migrasi maritim campuran dapat
melanggar hukum internasional?

Tidak ada perjanjian bilateral atau
regional yang dapat membuat hukum
internasional batal dan tidak berlaku.
Dalam praktiknya, dalam konteks
pergerakan migran maritim campuran,
perjanjian tidak dapat mengabaikan
prinsip non-refoulement (termasuk
situasi di mana orang yang berisiko
dipindahkan ke sebuah tempat dengan
tujuan melanggar prinsip nonrefoulement), atau melakukan
pengusiran bersama. Perjanjian yang
menolak kesempatan untuk mencari
suaka merupakan bentuk pelanggaran
hukum internasional.

Kewajiban Negara memberikan dukungan teknis dan lainnya
Apakah Negara memiliki tanggung
jawab untuk memastikan bahwa sumber
daya yang diberikan ke negara Lainnya
digunakan berdasarkan hukum
internasional? Di bagian manakah
tanggung jawab untuk setiap
pelanggaran ini berada?

Tidak ada kewajiban hukum positif bagi
Negara untuk memberikan bantuan,
untuk memastikan bahwa bantuan yang
diberikan dilakukan berdasarkan hak
asasi manusia. Namun, kewajiban
hukum dapat muncul ketika Negara
yang membantu telah mengetahui
bahwa bantuan yang diberikan
digunakan untuk melanggar hukum
internasional; kewajiban untuk
memasukkan pertimbangan hak asasi
manusia dalam pelatihan antipenyelundupan manusia (Pasal 16
Protokol Penyelundupan Migran)
menghapus penyangkalan yang masuk
akal. Refleksi pelatihan hak asasi
manusia dan memasukkan pelaku
kemanusiaan dalam ketentuannya
masih belum cukup untuk membantah
klaim ini.
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