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KATA PENGANTAR

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 telah berlaku sejak 12 
(dua betas) bulan setelah Guyana sebagai negara yang ke-60 meratifikasinya pada tanggal 16 
Nopember 1993. Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti yang sangat 
penting karena untuk pertama kali Asas Negara Kepulauan telah berhasil memperoleh pengakuan resmi 
masyarakat Internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini, ditinjau dari segi isinya selain 
merupakan Kodifikasi Ketentuan-ketentuan Hukum Laut yang sudah ada, merupakan pengembangan 
Hukum Laut dan sekaligus melahirkan rejim-rejinv hukum baru. Oleh karenanya merupakan suatu 
kewajiban bagi seluruh personel TNI Angkatan Laut untuk mengetahui, memahami dan menghayati isi 
Konvensi ini dalam rangka menunjang tugas pokok TNI AL selaku penegak kedaulatan dan hukum di 
laut.

Mudah-mudahan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 ini bermanfaat dalam mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas.

Jakarta, Mei 1995
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KATA PENGANTAR

Perjuangan Indonesia untuk mernperoleh pengakuan masyarakat internasional terhadap 
konsepsi Negara Kepulauan telah berhasil dengan baik yaitu dengan ditandatanganinya Konvensi 
Hukum Laut Baru pada tanggal 10 Desember 1982 di Mentego Bay, Jamaica. Konvensi tersebut 
antara lain memuat ketentuan-ketentuan mengenai Asas Negara Kepulauan yang menjadi kepen-
tingan utarna Indonesia.

Adalah hal yang menggembirakan bagi kita sernua bahwa sehagian besar ketentuan 
mengenai Negara Kepulauan yang termuat dalam Konvensi berasal dari pemikiran putera-putera 
Indonesia yang selama sidang-sidang konperensi yang rnemakan waktu kurang lebih 10 tahun 
secara gigih terus berusaha memperjuangkannya. Disamping itu sumbangan Indonesia lainnya 
yang tidak kalah Pentingnya adalah diterimanya asas "konsensus" oleh para peserta konperensi di 
dalam merumuskan Konvensi. Asas ini rnerupakan pencerminan dari asas "musyawarah untuk 
mufakat" yang menjadi ciri khusus Bangsa Indonesia dalam menyelesaikan setiap persoalan yang 
dihadapi.

Guna mempersiapkan dan membantu pemahaman Konvensi Hukum Laut Baru oleh ber-
bagai kalangan masyarakat, Departernen Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Perjanjian Inter-• 
nasional telah membentuk Thn Penterjemah Konvensi yang keanggotaannya terdiri dari para 
pejabat yang selama ini turut dalam. Delegasi R.I. ke sidang-idang Konperensi Perserikatan 
Bangsa Bangsa tentang Hukum Unit dengan dibantu oleh mereka yang dalam pelaksanaan tugas-
nya berkaitan dengan masalah kelautan .

Pada tahap pertama Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja selaku Guru Besar dalam 
bidang Hukum Internasional dan Ketua Delegasi Indonesia ke sidang-sidang Konperensi Perseri-
katan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut serta sekaligus sebagai konseptor Asas Negara Kepu-
lauan dengan suatu Tim dari Universitas Padjadjaran Bandung menyusun terjemahan Konvensi 
yang hasilnya kemudian dijadikan dasar bekerja oleh Tim.

Selama melaksanakan tugasnya, Tim rnenghadapi berhagai hambatan baik yang disebab-
kan oleh terbatasnya waktu dan sarana yang disediakan, maupun karena kesibukan anggota Tim 
dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin yang dihadapi sehingga sukar bagi Tim untuk bisa 
berkumpul secara lengkap. Oleh karena itu kiranya dapat dimaklumi bahwa hasil terjemahan ini 
masih jauh dari sempurna.

Dengan selesaihya penyusunan terjemahan resmi Konvensi Hukum Lau( Baru ini, perke-
nankanlah kami atas nama seluruh Staf Direktorat Perjanjian Internasional menyampaikan peng-
hargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Luar Negeri Prof. Dr. Mochtar Kusuma-
atmadja atas segala bantuan, petunjuk dan jerih payahnya sehingga terjemahan Konvensi ini dapat 
diselesaikan dengan baik.
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Kepada Pimpinan Departemen Luar Negeri, Anggota Tim Penterjernah serta semua pihak 
yang telah menyumbangkan tenaga dan fikirannya kami sampaikan pula terima kasih kami yang 
sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan dalam menyelesaikan terjemahan 
Konvensi ini.

Diharapkan dengan diterhitkannya terjemahan resmi Konvensi Hukum Laut Baru, masya-
rakat luas akan dapat lebih memahami isi Konvensi sehingga akan lebih mempermudah kita untuk 
mengambil manfaat yang semaksimal mungkin daripadanya.

Jakarta, 24 Nopember 1983
Direktur Perjanjian Internasional

Departemen Luar Negeri

P.M. Luhulima SH



KATA SAMBUTAN

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the 
Law of the Sea) telah ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. 
Konvensi ini merupakan perwujudan dari usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah 
kelautan secara menyeluruh yang penyusunannya memakan waktu lebih kurang sepuluh tahun (satu 
dasawarsa).

Dilihat dari isinya, Konvensi Hukum Laut Baru ini memuat pula rejim-rejim hukum yang bare 
tentang kelautan yang sebelumnya tidak diatur dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Reji.m-rejim 
hukum laut yang baru tersebut antara lain adalah lebar laut wilayah 12 mil, rejim Negara kepulauan, 
Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil, Penambangan di Dasar samudera dalam, dan sebagainya.

Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini rnempunyai arti yang sangat 
panting, karena untuk pertama kalinya Asas Negara kepulauan/Wawasan Nusantara yang dicetuskan 
melalui Deklarasi Juanda 1957 diakui oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari Konvensi 
Hukum Laut yang ban'. Namun Asas Negara kepulauan tersebut hanyalah salah satu bagian dari 
keseluruhan isi Konvensi yang harus dianggap merupakan satu paket yang perlu diterima secara bulat 
dan utuh.

Dalam hubungan ini apabila R.I. mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ten-tang 
Hukum Laut Baru, maka secara serentak perlu pula disusun peraturan perundang-undangan nasional 
sebagai pelaksanaan atas keseluruhan aspek-aspek hukum laut yang termuat dalam Konvensi tersebut. 
Usaha-usaha mana saat ini sedang dilaksanakan oleh berbagai Departemen/Instansi Pemerintah yang 
berwenang, yaitu dengan merubah/menyusun kernbali Undang-undang yang telah ada seperti 
perubahan terhadap UU. No. 4 Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, perubahan atas UU. No. 1/1973 
tentang Landas Kontinen Indonesia, penyusunan Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia, UU Perikanan, UU tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut dan sebagainya.

Agar Konvensi ini dapat dipahami dengan benar'dan tepat oleh berbagai kalangan masyarakat 
ataupun nasion secara keseluruhan, maka Departemen Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Perjanjian 
internasional, telah membentuk sebuah Tim Penterjemah yang keanggotaannya merupakan gabungan 
dari pejabat-pejabat yang selama ini turut menjadi anggota Delegasi R.I. ke sidang-sidang Konperensi 
Perserikatan Bangsa Bangsa Ketiga tentang Hukirm Laut'dengan mereka yang selama ini selain 
menterjemahkan Konvensi, juga turut mengambil bagian dalam penyusunan Rancangan Undang-
Undang Pengesahan Konvensi yang pada waktunya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuannya.



Adapun pendekatan yang digunakan Tim dalam menterjemahkan KonvensI ini ialah 
berusaha menterjemahkan Konvensi, termasuk istilah-istilah hukum yang terdapat di dalamnya, ke 
dalam bahasa Indonesia yang baik serta mudah dipahami oleh kalangan masyarakat luas.

Kepada Direktur Perjanjian Internasional dan Staf, yang telah mengkoordinir pelaksanaan 
terjemahan Konvensi ini, says ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik atas 
usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan terjemahan ini dalam waktu yang tidak terlalu 
lama, maupun dalam pencetakan naskah terjemahan guna disebar luaskan di kalangan 
masyarakat.

Terima kasih saya.sampaikan pula kepada semua anggota Tim yang berasal dari luar De-
partemen Luar Negeri atas segala jerih payah dan bantuannya di dalam menterjemahkan Konvensi 
Ini.

Jakarta, 1 Desember 1983 
MENTERI LUAR NEGERI

Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA
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KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAI'T 

Negara-negara Peserta pada Konvensi ini,
Uidorong uleh keinginan untuk menyelesaikan, dalam semangat Baling 

pengertiandan kerjasama, sem i '  masalah yang bertalian dengan hukum laut dan menyadari 
makna historis Konvensi ini sebagai suatu sumbangan [writing terhadap pemeliharaan 
perdamaian, keadilan dan kemajuan bagi segenap rakyat dunia,

Mencatat bahwa perkembangan yang telah terjadi sejak KonperensPerserikatan 
Bangsa Bangsa yang diadakan di Jenewa tahun 1958 dan 19o O telah rnenekankan perm 
adanya suatu Konvensi ten tang hukum laut yang barn dan yang dapat diterima secara 
umum,

Menyadari bahwa masalah-rnasalah ruang samudera adalah berkaitan erat satu 
sama lain dan perlu dianggap sebagai suatu kebulatan,

Mengakui keinginan untuk membentuk, melalui Konvensi ini, dengan mengindahkan 
secara layak kedaulatan semua Negara; suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang 
dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera 
secara damai, pendaya gunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, 
konservasi sumber kekayaan hayatinya, dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian 
lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya,

M,hmperhatikan hahwa pencapaian tujuan ini akan merupakan sumbangan bagi 
per-wujudan suatu urde ekunnnrI intcrnasionar yang add dan merata yang 
memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat manusia sebagai suatu 
keseluruhan dan, terutama, kepentingan dan kebutuhan khusus Negara-negara 
berkembang, baik berpantai maupun tidak berpantai,

Berkeinginan dengan Konvensi ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang ter-
muat dalam resulusi_2749 (XXV) 17 Desember 1970 dimana Majelis Umum dengan khidmat 
menyatakan inter alia hahwa balk kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah di 
bawahnya, di luarbatas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan 
betsama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi 
kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis 
Negara-negara,

Berkeyakinan bahwa pengkodifik.asian dan pengembangan secara progresif 
hukum taut yang dicapai dalam Konvensi ini akan merupakan sumbangan untuk 
memperkokoh perdarnaian, keamanan, kerjasama dan hubungan bersahabat antara semua 
bangsa sesuaidengan asas keadilan dan persamaan hak dan akan memajukan peningkatan 
ekonomi dan -sosial segenap rakyat dunia, sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan 
Bangsa Bangsa sebagaimana ditetapkan

Menegaskan masalah-rnasalah yang tidak diatur dalam Konvensi ini tetap tunduk 
pada ketentuan dan asas hukum internasional umum,

Telah menyetujui sebagai berikut .
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BAB I PENDAHULUAN

Pasal I
Penggunaan istilah dan ruang lingkup

1. Untuk maksud Konvensi ini :

(1) "Kawasan" berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar 
betas-hatas yurisdiksi nasional ;

(2) "Otorita" berarti Otorita Dasar Laut Internasional ;

(3) kegiatan-kegiatan di Kawasan berarti segala kegiatan eksplorasi untuk dan 
eksploitasi kekayaan Kawasan;

(4) "Pencemaran lingkungan laµt" berarti dimasukannya oleh manusia, secara langsung 
atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang 
mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada 
kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap 
kegiatan-kegiatan di laut termasuk pcnangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, 
penurunan kwalitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.

(5) (a) " d i n g "  berarti :

(i) setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya dari 
kendaraan air, pesawat Odara, pelataran (platform) atau bangunan 
buatan lainnya di laut ;

setiap pembuangan dengan sengaja kendaraan air, pesawat udara, 
pelataran (platform), atau bangunan buatan lainnya di laut.

(b) tidak termasuk "dumping" :

(i) pembuangan limbah atau benda lainnya yang berkaitan dengan atau 
berasal dari pengoperasian wajar kendaraan air, pesawat udara, Es: 
lataran (platform) atau bangunan buatan lainnya di laut serta pera-
latannya, selain dari limbah atau benda lainnya yang diangkut oleh atau 
ke kendaraan air, pesawat udara, pelataran (platform) atau bangunan 
buatan lainnya di laut, yang bertujuan untuk pembuangan benda 
tersebut atau yang berasal dari pengolahan limbah atau benda lain itu di 
atas kendaraan air, pesawat udara, pelataran (plaftorm) atau bangunan 
tersebut;

(ii) penempatan benda untuk suatu keperluan tertentu, tetapi bukan se-
mata-mata untuk pembuangan benda tersebut, asalkan penempatan itu 
tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi ini.
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2. (I) "Negara-negara Peserta" berarti Negara-negara yang telah menyetujui 
untuk terikat oleh Konvensi ini dan untuk mana Konvensi ini berlaku.

(2) Konvensi ini berlaku mutatiss mutandis.. untuk satuan-satuan tersebut pada 
pasal 305, ayat 1 (b), (c), (d), (e), dan (f), yang menjadi Peserta Konvensi menurut syarat-syarat 
yang berlaku untuk masing-masing dan sejauh hal tersebut "Negara Peserta" mencakup satuan-
satuan
tersebut.

BAB II

LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 2
Status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut

teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya
1. Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan 

pedaiamannya dan, dalam hal suatu Negara •kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi Pula 
suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan taut teritorial.

2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah 
di bawahnya.

3. Kedaulatan atas taut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Kon-
vensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

BAGIAN 2. BATAS LAUT TERITORIAL 

Pasa! 3 Lebar Laut 

Teritorial
Setiap Negara berhak menetapkan lebar taut teritorialnya hingga suatu batas yang . 

tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 4

Batas luar laut teritorial
Batas luar taut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat 

garis pangkal, lama dengan lebar laut teritorial.

Pasal 5
G s~s~rtgkal-hisser

Kecuali jika ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur 
lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta sk,ila 
be:sar yang diakui resmi oleh Negara pantai tersebut.
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Dalam hal pulau yang terletak pada atol atau pulau yang mempunyai karang-karang 
disekitarnya, niaka garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah 
pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada 
peta yang diak.ui resmi olchNegara pantai yang bersangkutan.

Pasal 7

Gads pangkal lurus
1. Ditempat-tempat dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke 

dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan 
garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam 
menarik garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

2. Dimana karena adanya suatu delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat 
tidak tetap, maka titik-titik yang tepat dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh 
menjorok ke laut dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus 
tersebut akan tetap berlaku'sampai dirobah oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini.

3. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari 
arah umum dan pada pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal 
demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rejim 
perairan pedalaman

4. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika 
diatasnya didirikan mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas 
permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi 
demikian telah-rnemperoleh pengakuan umum internasional.

5. Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat diterapkan berdasarkan 
ayat 1, maka, di dalam menetapkan garis pangkal tertentu, dapat ikut diperhitungkan 
kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan 
pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama.

6. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara 
dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas 
atau zona ekonomi 'eksklusif.

Pasal 8
Perairan pedalaman

1. Kecuali sebagaimana diatur dalam Bab IV, perairan pada sisi darat garis 
pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut.

2. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang 
ditetapkan dalam basal 7 berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman daerah-
daerah yang sebelumnya tidak
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2. Untuk maksud kunvensi ini, suatu teluk adalah suatu Ickukan yang jelas yang lekukannya 
berbanding sedemikan rupa dengan Mengandung perairan yang tertutup dan yang hentuknya Ichih 
dari pada sckcd;rr suatu Iengkungan pantai semata-mata.
Tetapi suatu Ie an tidak akan dianggap schagai suatu teluk kccuali apahila luas teluk adalah seluas atau 
lebih luas dari pada luas sctcnpah lingkaran yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik 
rnelintasi mulut lekukan tcrschut.

3. Untuk maksud pcngukur daerah adalah daerah yang terletak antara garis air rcndah 
sepanjang pantai lekukan itu dan s,ratu garis yang menghubungkan tit ik-tit ik gars air rendah pada pintu 
masuknya yang alamiah .Apal(ila karcna adanya pulau-pulau, lekukan. mempunyai lebih dari situ rnulut, 
maka setcngah Iingi..,rtan dihuat pada suatu garis yang panjangnya lama dengan jumlah keseluruhan 
panjang garis yang mclintasi berbagai mulct tersebut. Pu:aupulau yang terletak di dalam lekukan hams 
dianggap soolah-olah sebagai hagian daerah perairan lekulian tersebut

4. Jika jarak antara titik-titik garis air rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk tidak 
_melebihi 24 mil laut, maka garis pcnutup dal).:t ditarik antara kedua garis air rendah tersebut dan 
perairan yang tertutup karenanya dianggap sebagai perairan pedalaman.

5. Apabila jarak antara tit ik-tit ik garis ail. rendah pada pintu masuk alamiah suatu teluk 
melebihi 24 mil laut, maka suatu garis pangkal lures yang panjangnya 24 mil laut ditarik dalam teluk 
tersebut sedemikian rupa, sehingga menutup suatu daerah perairan yang maksimum yang mungkin 
dicapai olch garis sepanjang itu.

6. Ketentuan di atas tidakditerapkan pada apa yang disebut teluk "sejarah", atau dalam 
setiap hal dimana sistem garis pangkal lurus menurut pasal 7 diterapkan.

Pasal I1 Pelabuhan

Untuk maksud penetapan 'hatas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar 
yang merupakan hagian integral dari, sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pan-.
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tai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang 
permanen.

Pasal 12
Tempat berlabuh di tengah taut

Tempat berlabuh di tengah taut yang biasanya dipakai untuk rremuat, memhongkar dan 
menambat kapal, dan yang terletak seluruhnya atau sebagian di luar batas luar taut teritorial, 
termasuk dalam taut teritorial.

Pasal 13
Elevasi surut

1. Suatu elevasi surut adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang 
dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan 
taut pada waktu air pasang. Dalam hal suatu evaluasi surut terletak seluruhnya atau sebagian pada 
suatu jarak yang tidak melebihi lebar taut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, maka garis air 
surut pada elevasi demikian dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk maksud pengukuran lebar 
taut teritorial.

2. Apabila suatu elevasi surut berada seluruhnya pacla suatu jarak yang Iebih dari hu t
teritorial dari dartan utama alau suatu pulau, maka elevasi demikian tidak mempunyai taut teritorial 
sendiri.

Pasa t 14
Kombinasi cara-cara penctapan

garis pangkal

Negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan 
cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan 
yang berlainan.

Pasal 15
Penetapan garis baths taut teritorial antara

Negara-negara yang pantainya berhadapan atau
berdampingan

Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama 
lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, 
untuk menetapkan batas taut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama 
jaraknya dart titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-
masingNegara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apahila terdapat alasan leak historis atau 
keadaan
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khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara 
menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Pasal 16
Peta dan daftar koordinat geografis

1. Garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial sebagaimana ditetapkan sesuai 
dengan pasal 7, 9 dan 10, atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan 
garis batas yang ditarik sesuai dengan pasal 12 dan 15, harus dicantumkan dalam peta dengan 
skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya. Sebagai gantinya dapat 
diberikan suatu daftar titik-titik koordinat geografis, yang menjelaskan datum geodetik.

2. Negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai 
peta atau daftar koordinat geografis tersebut dan mcndepositkan satu copy/turunan setiap peta 
atau daftar tersebut kepada Sekretaris lenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

BAGIAN 3. LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL SUB-

BAGIAN A. PERATURAN YANG BERLAKU BAGI SEMUA 

KAPAL 

Pasal 17
Hak lintas damai

Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua Negara, baik Negara 
berpantai atauplin Negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui taut teritorial.

Pasal 18 Pengertian lintas

1 Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan
(a) melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di te.mpat bet. 

labuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan peda-
laman; atau

(b) berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat' berlabuh di 
tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut.

2. Lintas harus terns menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun demikian, lintas 
mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan 
navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau mengalami kesulitan atau 
guna memberikan pertolongan kepada orang, kap91 atau pesawat udara yang dalam bahaya atau 
kesulitan.
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Pasal 19

pengertian lintas damai
I. Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertihan atau 

keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi 
ini dan peraturan hukum internasional Iainnya.

2. Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertihan 
atau xeamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di taut teritorial melakukan salah satu 
kegiatan sebagai berikut :

(a) setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaula tan, keutuhan 
wilayah atau kemerdekaan politikNegara pantai, atau dengan cara lain apapun 
yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana 
tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

(b) setiap latihan atau praktek dengan seniata macam apapun ;

(c) setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. yang 
merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai.

(d) setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau 
keamanan Negara pantai;

(e) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
(f) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan 
militer;
(g) bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan 

dengan peraturan perundang undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter 
Negara pantai;

(h) setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan 
dengan ketentuan Konvensi ini;

(i) setiap kegiatan perikanan; 

0) kegiatan riset atau survey;

(k) setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau 
setiap fasilitas atau instalasi Iainnya Negara pantai;

(I) setiap kegiatan Iainnya yang tidak berhubungan langsung dengan 
lintas. PasA1 10 Kapal selam dan kendaraan 
bawah air Iainnya

Di laut teritorial, kapal selam dan kendaraan bawah air Iainnya diharuskan 
melakukan navigasi di atas permukaan air dan menurjjukkan benderanya.
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Pasal 21
Peraturan perundang-undangan Negara pantai

bertalian dengan lintas damai

1. Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan 
lintas damai melalui taut teritorial, mengenai semua atau setiap hal herikut :

(a) keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim ;
(b) perlindungan atat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas atau ins 

- talasi lainnya ;
(c) perlindungankabel dan pipa taut
(d) konservasi kekayaan ti t',ati tai t

(e) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undanganperikanan Negara 
pantai;
(f) pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan 

pengendalian pencemarannya
(g) penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi ;
(h) pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, 

imigrasi atau saniter Negara pantai.

2. Peraturan perundang-undangan demikian tidak berlaku bagi disain, konstruksi, 
pengawakan atau peralatan kapal asing, kecuali apabila peraturan perundang-undangan 
tersebut melaksanakan peraturan atau standar internasional yang diterima secara umum.

3. Negara pantai hams mengumumkan semua peraturan perundang-undangan 
tersebut sebagaimana mestinya

4. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial harus 
mematuhi semua peraturan perundang-undangan demikian dan semua peraturan 
internasional bertalian dengan pencegahan tubrukan di taut yang diterima secara umum.

Pasal 22

Alur taut dan skema pemisah lalu lintas
di taut teritorial

1. Negara pantai dimana perlu dengan memperhatikan keselamatan navigasi, dapat 
mewajibkan kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorialnya untuk 
mempergunakan alur taut dan skema pemisah lain lintas sebagaimana yang dapat ditetapkan 
dan yang harus diikuti untuk pengaturan lintas kapal.
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2. Khususnya, kapal tanki, kapal bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir 
atau barang atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun dapat diharuskan 
untuk membatasi lintasnya pada alur taut demikian.

3. Dalam penetapan alur laut dan penentuan skema pemisah lalu lintas menurut pasal 
ini, Negara pantai hams memperhatikan :

(a) rekomendasi organisasi internasional yang kompeten:
(b) setiap alur yang biasanya digunakan untuk navigasi internasional ;
(c) sifat-sifat khusus kapal dan alur tertentu ; dan
(d) kepadatan lalu lintas.
4. Negara pantai harus mencantumkan secara jelas alur laut dan skema pemisah lalu 

lintas demikian pada peta yang hams diumumkan sebagaimana mestinya.

Pasal 23
Kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang

mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya
berbahaya atau beracun

Kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang 
karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lintas damai melalui laut teri-
torial, harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan 
oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal demikian.

Pasal 24
Kcwajiban Negara pantai

1. Negara pantai tidak boleti menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut terito-
rial kecuali sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Dalam penerapan Konvensi lni atau setiap pe-
raturan perundang-undangan yang dibuat sesuai Konvensi ini.Negara pantai khususnya tidak akan 
:

menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan 
atau pengurangan hak lintas damai ; atau

mengadakan diskriminasi formil ataudiskriminasi nyata terhadap kapalNegara 
manapun atau terhadap kapal yang mengangkut muatan ke, dari atau atas nama Negara 
manapun.

2. Negara pantai hams mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi 
dalam taut teritorialnya yang dikctahuinya.

(a) 
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HaK perlindungan Negara pantai

I. Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya 
untuk mencegah lintas yang tidak damai.

2. Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas 
pelabuhan di luar perairan pedalaman, Negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil 
langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang 
ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan demikian

3. Negara pantai, tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal 
asing, dapat menangguhkan sementara dalam dacrah tertentu laut teritorialnya lintas damai 
kapal asing apabila pcnangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan 
keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Penangguhan demikian berlaku hanya 
setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

Pasa 1 2 6
Pungutan yang dapat dibebankan pada kapal asing

1. Tidak 'ada pungutan yang dapat dibebankan pada kapal asing hanya karena 
melintasi laut teritorial.

2. Pungutan dapat dibebankan pada kapal asing yang melintasi laut teritorial 
hanya sebagai pembayaran bagi pelayanan khusus yang diberikan kepada kapal tersebut. 
Pungutan ini hares dibebankan tanpa diskriminasi.

SUB-BAGIAN B. PERATURAN YANG BERLAKU BAGI KAPAL DAGANG
DAN KAPAL PEMERINTAH YANG DIOPERASIKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Pasal 27
Yurisdiksi kriminil di atas kapal asing

1. Yurisoixsi kriminil Negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing 
yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan 
penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama 
lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut :

(a) apabila akibat kejahatan itu dirasakan di Negara pantai ;

(b) apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian 
Negaratersebut *tau ketertiban laut wilayah ;

(c) apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal atau 
oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendcra; atau
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(d) apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpasperdagangangelap narkotika 
atau bahan psychotropis.

2. Ketentuan di atas tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil langkah 
apapun berdasarkan undang-undangnya untuk tujuan penangkapan atau penyidikan di atas kapal 
asing yang melintasi taut teritorialnya setelah meninggalkaii perairan pedalaman.

3. Dalam hat sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dan 2,Negara pantai, apabila 
nakhoda memintanya, harus memberitahu wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera 
sebelum melakukan tindakan apapun dan harus membantu hubungan antara wakil atau pejabat 
demikian dengan awak kapal. Dalam keadaan darurat pemberitahuan ini dapat disampaikan se 
waktu tindakan tersehut dilakukan.

4. Dalam nienipcrtimbangkan apakah atau dengan cara bagaimanakah suatu penang-
kapan akan dilakukan, penguasa setempat harus memperhatikan sebagaimana mestinya 
kepentingan navigasi.

5. Krcuali natant hat sebagaimana ditentukan dalam Bah XII atau yang bertalian de-
ngan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Bab 
V, Negara pantai tidak diberiarkan untuk mengambil langkah apapun di atas kapal asing yang 
melintasi Taut teritorial untuk melakukan penangkapan seseorang atau melakukan penyidikan apa-
pun yang bertalian ;lengan kejahatan apapun yang dilakukan sebelum kapal itu memasuki lavt 
teritorial, apabila k. t al tersebut dalam perjatanannya dari suatu pelabuhan asing,hanya melintasi 
taut teritorial tanpa .aemasuki perairan pedalaman.

Basal 28
Yurisdiksi perdata bertalian dengan kapal asing

I. Negara pantai seharusnya tidak menghentikan atau merobah haluan kapal asing yang 
melintasi taut teritorialnya untuk tujuan melaksanakan yurisdiksi perdata bertalian dengan 
seseorang yang berada di atas kapal itu.

2. Ncgara pantai tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap atau menahan kapal 
untuk keperluan proses perdata apapun, kecuali hanya apabila berkenaan dengan kewajiban atau 
tanggung jawab ganti rugi yang diterima atau yang dipikul oleh kapal itu sendiri dalam melakukan 
atau untuk maksud perjalanannya melalui perairan Negara pantai

3. Ayat 2 tidak mcngurangi hak Negara pantai untuk melaksanakan eksekusi atau.pe-
nangkapan sesuai dengan undang-undangnya dengan tujuan atau guna keperluan proses perdata 
terhadap suatu kapal asing yang berada di Taut teritorial atau melintasi taut teritorial.setelah me-
ninggalkan perairan pedalaman.
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BAGIAN 4. ZONA TAMBAHAN 

Pasal 33
Zona tambahan

i . Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan 
zona tam bahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :

(a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, 
imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau taut teritorialnya ;

(b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atasyang 
dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari 
mana lebar laut teritorial diukur.

BAB 111

SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 34

StAtus hukum perairan yang merupakan selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional

1. Rejim lintas melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang 
ditetapkan dalam Bab ini tidak boleh mempengaruhi dalam hal lain status hukum perairan 
yang merupakan selat demikian atau pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi Negara yang 
berbatasan dengan selat tersebut atas perairan demikian dan ruang udara, dasar laut serta 
tanah di bawahnya.

2. Kedaulatan atau yurisdiksi Negara yang berbatasan dengan selat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Bab ini dan peraturan hukum internasional lainnya.
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Pasal 35
Ruang lingkup Bab ini

Tidak ada suatu ketentuan apapun dalam Bab ini mempengaruhi :

(a) bagian perairan pedalaman maupun yang terletak dalarn, suatu selat, kecuali 
dimana penetapan suatu garis pangkal lurus sesuai dengan pasal.7 
mengakibatkan tertutupnya sebagai perairan pedalaman bagian-bagian yang 
sebelumnya tidak dianggap demikian ;

(b) status hukum perairan di luar laut teritorial Negara yang berbatasan dengan 
selat sebagai zona ekonomi eksklusif atau laut lepas; atau

(c) rejim hukum dalam selat dimana lintas diatur untuk keseluruhan atau untuk 
sebagian oleh konvensi-konvensi internasional yang telah berlaku sejak lama 
khusus bagi selat demikian.

Pasal 36
Rute taut lepas atau rute melalui zona ekonomi

eksklusif melalui selat-selat yang digunakan
untuk pelayaran internasional

Bagian ini tidak berlaku bagi suatu selat yang digunakan untuk pelayaran 
internasional apahila melalui selat itu terdapat suatu rute taut lepas atau rute melalui suatu 
zona ekonomi eksklusif yang sama fungsinya berkenaan dengan sifat-sifat navigasi dan 
hidrografis; dalam rute demi kian, Bab-bab lainnya yang relevan dalam Konvensi ini, termasuk 
ketentuan mengenai kebehasan pelayaran dan penerbangan di atasnya, berlaku.

BA.GIAN 2. LINTAS TRANSIT

Pasal 37

Ruang lingkup bagian ini

Bagian ini berlaku bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara 
satu bagian taut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian taut 12pas atau suatu zona 
ekonomi eksklusif lainnya.

Pasal 38
Hak lintas transit

1. Dalam selat termasuk pada Pasal 37, semua kapal dan pesawat udara mempunyai 
hak lintas transit, yang tidak boleh dihalangi; kecuali bahwa, apabila selat itu berada antara 
suatu pulau dan datatan utamtl Negnrtt yang berbatasan dengan selat, lintas transit tidak 
berlaku apahila pada sisi kearah taut pulau itu terdapat suatu rute melalui taut lepas atau 
melalui suatu zona ekonomi ekslusif yang sama fungsinya bertalian dengan sifat-sifat navigasi 
dan hidrografis.
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2. Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasar-
kan Bab, ini semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin 
antara satu bagian taut Icpas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekono-
mi eksklusif lainnya. Namun demikian persyaratan transit secara terns menerus, langsung dan se-
cepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas melalui .clai untuk maksud memasuki, 
meninggalkan atau kcmbali dari suatu Negara yang berbatasan dengan selat itu, dengan tunduk 
pada syarat-syarat masuk Negara itu.

3. Setiap kegiatan yang bukan suatu pelaksanaan hak lintas transit melalui suatu selat 
tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

Pasal 39
Kewajiban kapal dan pesawat udara

sewaktu lintas transit

1. Kapal dan pesawat udara, sewaktu melaksanakan hak lintas transit, harus : 

(a) lewat dengan cepat melalui atau di atas selat ;

(h) menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap 
kcdaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara yang berbatasan 
dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum 
internasional yang tercantum dalam Piagarn Perserikatan Bangsa-Bangsa;

(c) mcnghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung 
dan secepat mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena force majeure 
atau karena kesulitan ;

(d) memenuhi ketentuan lain Bab ini yang relevan.

2. kapal dalam lintas transit harus

(a) memenuhi peraturan hukum internasional yang diterima secara umum, prosedur 
dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk Peraturan Internasional tentang 
Pencegahan Tubrukan di Laut

(b) memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan prux-
tek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yank berasal 
dari kapal.

3. Pesawat udara dalam lintas transit hams :

(a) mentaati Peraturan Udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Inter-
nasional (International Civil Aviation Organization) sepanjang berlaku bagi pesawat 
udara sipil ; pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselamatan 
demikian dan setiap waktu beroperasi dengan mengindahkan keselamatan pener-
bangan sebagaimana mestinya
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(b) setiap waktu memonitor frekwensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas 
udara yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atauoleh frekwensi radio 
darurat internasional yang tepat.

Pasal 4n
Kegiatan riset dan survey

Sewaktu .melakukan lalu lintas transit, kapal asing termasuk kapal riset ilmiah kelautan dan 
kapal survey hidrografi tidak dapat melakukan riset atau survey apapun tanpa ijin sebelumnya dari 
Negara yang berbatasan dengan selat itu.

Pasal 41

Alur laut dan skema pemisah late lintas dalam selat yang digunakan
untuk pelayaran internasional

1. Sesuai dengan ketentuan Bab ini, Negara yang berbatasan dengan selat dapat 
menentukan alur taut dan dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran di selat 
apabila diperlukan untuk meningkatkan lintasan yang avian hagi kapal.

2. Negara yang demikian, apabila keadaan menghendakinya, dan setelah untuk itu 
memberikan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat menggantikan setiap alur-alur laut atau 
skema pemisah late lintas yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya dengan alur-alur but 
skema pemisah lalu lintas yang lain.

3. Alur taut dan skema pemisah tale lintas demikian harus sesuai dengan peraturan 
internasional yang telah diterima secara umum.

4. Sehelum menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau mengganti 
skema pemsialt lalu lintas, Negara yang berbatasan dengan selat harus mengajukan usul kepada 
organisasi internasional yang berwenatig dengan maksud dapat menerimanya. Organisasi itu hanya 
dapat menerima alur taut dan skema pemisah lalu lintas yang telah disepakati dengan Negaranegara 
yang berbatasan dengan selat, setelah many Negara-negara itu dapat menentukan, mene tapkan 
atau menggantinya.

5. Bertalian dengan suatu selat dimana sedang diusulkan alur laut atau skema pemisah 
lalu lintas melalui perairan dua atau lebih Negara yang berbatasan dengan sclat, Negara-negara 
yang bersangkutan hares bekerjasama dalam merumuskan usul melalui konsultasi dengan organisasi 
internasional yang berwenang.

mencantumkan semua alur taut dan skema pemisah lalu lintas yang 
ditentukan atau ditetapkannya pada peta yang diumumkan sebagaimana mestinya.
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7. Kapal dalam lintas transit harus menghormati alur laut' dan skema pemisah lalu 
lintas yang berlaku dan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Pasal 42
Peraturan perundang-undangan Negara yang berbatasan

dengan selat yang bertalian dengan lintas transit

1. Dengan tunduk pada ketentuan bagian ini, Negara yang berbatasan dengan selat 
dapat membuat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan lintas transit melalui 
selat, mengenai semua atau setiap hal berikut :

(a) keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di taut. sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 41 ;

(b) pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemarandengan 
melaksanakan peraturan internasional yang berlakt tentang pembuangan 
minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya di selat ;

(c) bertalian dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, 
termasuk cara penyimpanan slat penangkap ikan ;

(d) menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal setiap komoditi,mata 
uang atau orang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea-
cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara yang berbatasan dengan selat.

2. Peraturan penindang-undangan demikian tidak boleh mengadakan diskriminasi 
formil atau diskriminasi nyata diantara kapal asing atau di dalam pelaksanaannya yang 
membawa akibat praktis menolak, menghambat atau rnengurangi hak lintas transit 
sebagaimana ditentukan dalam bagian ini.

3. Negara-negara yang berbatasan dengan selat harus mengumumkan sebagaimana 
mestinya semua peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas transit harus memenuhi peraturan 
perundang-undangan demikian.

5. Negara bendera s'iatu kapal atau Negara dimana terdaftar suatu pesawat udara 
yang berhak atas kekebalan, yang bertindak secara bertentangan dengan peraturan 
perundangundangan tersebut atau ketentuan lain Bab ini, harus mcmikul tanggung jawab 
internasional untuk setiap kerugian atau kerusakan , ang diderita oleh Negara yang 
berbatasan dengan selat.
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Pasal 43
Sarana bantu navigasi dan keselamatan serta pengeiubangan lainnya
dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran

Negara pemakai dan Negara yang berbatasan dengan selat hendaknya bekerjasama 
mela-Iui persetujuan untuk :

(a) pengadaan dan pemeliharaan di selat sarana bantu navigasi dan keselamatan 
yang diperlukan atau pengembangan sarana bantu pelayaran internasional ; 
dan

(b) untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan kapal. Pasal 44 

Kewajiban Negara yang berbatasan dengan selat

Negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan 
harus mengumumkan. dengan tepat setiap adanya bahaya bagi pelayanan atau penerbangan 
lintas di dalam atau di atas selat yang diketahuinya. Tidak boleh ada penangguhan lintas 
transit.

BAGIAN 3. LINTAS DAMAI
Pasal 45

Lintas damai

1. Rejim lintas damai menurut ketentuan Bab II bagian 3, harus berlaku dalam selat 
yang digunakan untuk pelayaran internasional :

(a) yang menurut ketentuan pasal 38 ayat 1, dikecualikan daft pelakaanaan 
rojim tas transit; atau

(b) antar bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial 
&with Negara asing.

2. Tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat demikian .
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BAB IV

NEGARA KEPULAUAN

Pasal 46
Penggunaan istilah

Untuk maksud Konvensi ini :

(a) "Negara kepulauan" berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau Iebih 
kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

(hl "kepulauan" berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya 
dan lain-lain wujud alamiah yang ttubungannya satu sama lainnya demikian cratnya 
sehingga pulau-pulau. perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu 
kesatuan geografi , ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap 
sebagai demikian.

Pasal 47
Garis pangkal kepulauan

I . Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghu-
hnngkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan halm'a 
di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perhandingan 
antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan 
sembilan berbanding satu.

2. Pandang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil taut, kecuali hahwa hingga 
3% dari jumlah scluruh garis pangkal yang mengelil.•igi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan 
tersehut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil taut.

3. Penarikari garis pangkal demikian tidak botch menyimpang terlalu jauh dari kcnfigurasi 
umum kepulauan tersebut

4. Garis pangkal demikian tidak holeh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di 
atasnya telah dihangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas-
permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak 
yang tidak melebihi lebar laut tcriiorial dari pulau yang terdekat.

5. Sistem garis pangkal demikian tidak botch diterapkan oleh suatu Negara kepulauan 
dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong taut teritorial Negara lain dari taut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif.
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6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan, terletak di 
antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada 
dan kepentingankepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara 
tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian 
antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.

7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dcngan daratan 
herdasarkan ketentuan ayat 1, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang 
terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau oceanik 
yang bertehing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkain pilau hatu 
gamping dan karang keying di atas permukaan taut yang terletak di sekeliling plateau 
tersebut.

8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus 
dicantumkan pada pets dengan skala atau skala-skalaoang memadai untuk menegaskan 
posisinya. Sebagai gantinya, dapat dibuat daf tar koordinat geografis tit ik-tit ik yang secara 
jelas memerinci datum geo-
detik.

9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau 
daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau 
daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 48
Pengukuran lebar but teritorial, mina tambahan, zona ekonomi

eksklusif dan landas kontinen

Lebar taut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen 
harus diukur dari garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47.

Pasal 49
Status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas

perairan kepulauan dan dasar taut serta tanah di bawahnya

1. Kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis 
pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai 
perairan kepulauan. tanpa memperhatikan keda lman  atau jaraknya dari pantai.

2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar 
Taut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

3. Kedaulatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab ini.
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4. Rejim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam Bab ini bagaimanapun 
juga tidal( boleh dibidang lain mempengaruhi status perairan kepulauan, termasuk alur laut, 
atau pelaksanaan kedaulatan oleh Negara kepulauan atas perairan demikian dan ruang 
udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di 
dalamnya.

Pasal 50
Penetapan batas perairan pedalaman

Di dalam perairan kepulauannya, Negara kepulauan dapat menarik garis-garis 
penutup untuk kcperluan penetapan batas perairan pedalaman, sesuai dengan ketentuan 
pasal 9, 10 dan 11.

Pasal 51
Perjanjian yang berlaku, hak perikanan tradisional

dan kabel but yang ada

1. Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan hares 
menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan 
tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam 
daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi 
pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang Tingkup dan daerah 
dimana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas perrnintaan salah satu Negara yang 
bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak 
boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warganegaranya.

2. Suatu Negara kepulauan hams menghormati kabel laut yang ada yang 
dipasang oleh Negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu Negara 
kepulauan hams mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah 
diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk 
memperbaiki atau menggantinya.

Pasal 52
Hak lintas damai

I. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi arti ke tentuan
pascal 50, kapal semua Negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan 
sesuai dengan ketentuan dalam Bab II, bagian 3.

2. Negara Kcpulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun 
diskriminasi nyata diahtara kapal asing, menangguhkan sementara lintas damai kapal asing 
di daerah tertentu perairan kepulauannya, apabila penangguhan demikian sangat perlu 
untuk melindungi keamanannya. Penangguhan demikian akan berlaku hanya setelah 
diumumkan sebagairnana semestinya.
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Pasal 53

Hak lintas alur laut kepulauan

I. Suatu Negara Kepul;n�an dapal menentukan alur taut dan rute penerbangan di 
atasnya. yang week digunakan untuk lintas kapal dan<lesawat u ,ara as�ng,yang terus menerus 
dan langsung serta secepat 'mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan taut teriorial 
yang berdampingan dengannya.

2. Scmua kapal dan pesawat udara mcnikmaIi hak lintas alur taut kepulauan dalam 
alur laut dan rule penerh.mgan demikian.

3. Lintas alur laut kepulauan herarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kunvensi ini dalam cara normal semata-mata untuk 
melakukan transit yang terus menerus, langsimg (Ian secepat mungkin serta tidak terhalang 
antara satu bagian taut lepas atau tuna ekonomi eksklusii dan hagian laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif lainnya.

4. Alur laut dan rule udara demikian harus meli.ntasi perairan kepulauan dan taut 
teritorial yang herdampingan dan mencakup semua rule lintas normal yang digunakan sebagai 
rute atau alur untuk pelayaran internasional atau penerbangan metalui atau melintasi perairan ke-
pulauan dan di dalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal 
dengan ketentuan bahwa duplikasi rule yang sama kemudahannya melalui tempat masuk dan ke 
luu yang sama tidak perlu.

1- 5. Alur taut dan rule penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaisn 
garis sumbu yang bersamhungan mulai daritempat tnasuk rute lintas hingga tempat ke luar. Kapal 
dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur taut kepulauan tidak botch menyimpang 
lehih dari pada 25 mil taut ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan 
pesawat udara tersebut tidak belch herlayar atau terhang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak
antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang herhatasan dengan alur taut tersebut.

6. Suatu Negara kepulauan yang menentukan alur taut menurut ketentuan pasal ini 
dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui 
tc:rusan sempit dalam alur taut demikian.

7. Suatu Negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah untuk itu menga-
dakan pengumuman sehagaimana mestinya, dapat mengganti alur taut atau skema pemisah lalu 
lintas yang telah ditentukan atau ditetapkannya sebelumnya dengan alur taut atau skema pemisah 
lalu lintas lain.

8. Alur taut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai dengan peraturan 
intemasional yang diterima secara umum.

9. Dalam menentukan atau mengganti alur taut atau menetapkan atau mengganti 



skema pemisah lalu lintas, suatu Negara kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada 
organisasi
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internasional hcrwcnang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat 
menerirna alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui bersama 
dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau 
menggantinya.

10. Negara kepulauan harus dcngan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan ske-
ma pemisah lalu lintas yang ditcntukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan 
sebagaimana mestinya.

1 I . Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut dan ske-
ma pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rote penerbangan, 
maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan mclalui rote yang hiasanya digunakan untuk 
pelayaran internasional.

Pasal 54
Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas, kegiatan riset dan survey,

Kewajiban Negara kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara
kepulauan bertalian dengan lintas slur laut kepulauan

Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku niutatis mutandis bagi lintas alur laut kepulauan. 

BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Pasal 55
Rejim hukum khusus zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut 
teriton al, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdaaarkan 
mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara 
lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.
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Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai

dalam zona ekonomi eksklusif

I . Dalarn zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai

(a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi. konservasi dan penge-
'lolaan sumber kekayaan alam, balk hayati maupun non-ha}sti, dari perairan di atas 
dasar but dan dari dasar but dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan 
lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi 
energi dari air, arus dan angin

(b) Yurisdiksi scbagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini ber-
kenaan dengan :

(i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan ;

(ii) riset ilmiah kelautan

(iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan hut :

(c) flak dan kewajiban lain selnagaimmna ditentukan dalam Konvensi ini.

2. Di dalam melaksanakan leak-hak dan nncnnenuhi kewajihannya berdasarkan Konvensi ini 
dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana rnestinya hak-hak 
dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi 
ini.

3. Flak-hak yang tei cantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar taut dan tanah di 
bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan lab VI.

Pasal 57
Lebar zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif tidak botch melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar 
laut teritorial diukur.
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Pasal 58

Hak-hak dan kewajiban Negara lain di
zona ekonomi eksklusif

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, 
menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan 
pelayaran dan penerhangan, serta kehebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disehut 
dalam pasal 87 Jan penggunaan laut lain yang syah menurut hukum international yang bertalian 
dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengopcrasian
kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuanketentuan 
lain Konvensi int.

2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku dite-
rapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.

3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi 'kewajihannya berdasarkan Konvensi 
ini di zona ekonomi eksklusif, Negara -negara harus memperhatikan sehagaimana mestinya hakhak 
dan kewaji'ian Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional 
lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Rasa! 59

Dasar untuk penyclcsaian sengketa mengenai pemberian
hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif

Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara 
pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara 
kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara. lain manapun,maka 
sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan 
yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlihat bagi 
para pihak maup:in bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
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Pasal  60
Pulau buatan,  insta las i  c lan hangunan-bangunan

di  zona e konom i  cksk lu .s i f

I . Di i  zona e konom i  eksk lus i f ,  Negara panta i  mempunyai  hak  eksk lus i f
un tuk  membangun dan un tuk  menguasakan dan mengalur  pembangunan,  operas i  dan 
penggunaan

(a)  pu lau 
( b )  ins la las i  dan hangunan un tuk  keper luan sehagaima na d i t e n t u k a n& l am

pasal56 dan t t i juan e konom i Ia innya ;

(e)  ins la las i  dan hangunan yang dapal  mengganggu pe laksanaan hak-hak 
Negara panta i  da lam zona tersebut .

2 . Negara panta i  nrentpunva i  yur isd iks i  eksk lus i l  a las pu lau hua lan, 
insta las i  dan ; ru rgunan demik ian ,  te rn t ;nuk yur isd iks i  ber ta l ian  dengan pera luran 
perundang-undangan hea cuka i ,  l iska l ,  kesehalan,  kese larnatan dan imigras i .

3 . Memher i tahuan sehagaimana mest inya harus d iber ikan mengenai 
pemhangunan pu lau  buatan,  insta las i  a tau hangunan demik ian  dan sarana te tap guna 
pember i tahuan adanya ins la las i  a tau hangunan demik ian  harus c l ipe l ihara .  Set iap 
insta las i  a tau hangunan yang d i t ingga lkan a tau t idak terpaka i  harus d ihongkar un luk
men jamin  kese lamalan pe layaran,  dengan mert rperha l ikan  set iap s tandar 
in ternas iona l  yang d i ter ima  secara umum  yang d i t c lapkan  da lam ha l  in i  o leh 
organ isas i  in ternas iona l  yang herwenang.  I 'emhongkaran demik ian  harus mempe.rha-
l i k an  dengan semesl inya pcnangkapan ikan,  per l indungan l ingkungan taut ,  dan hak-
hak Berta  kewa j iban Negara la in .  Pengumuman yang tepat  harus d iber ikan mengenai 
keda laman,  pos is i  °dun d imensi  se t iap instalas i  a lau hangunan yang t idak d ihongkar
sccara kesc lu ruhan.

4 . Negara panta i ,  apab i la  d iper lukan,  dapal  menetapkan zona kese lamatan 
yang pantos d i  seke l i l ing  pu lau buatan,  insta las i  c lan hangunan demik ian  d inrana 
Negara panta i  dapat  mengamb i l  t indakan yang tepat  un tuk men jamin  ba lk 
kese larnatan pe layaran maupun  kese larnatan pu lau buatan,  insta las i  dan hangunan 
tersebut .

5 . Lebar zona kese lamatan harus d i ten Iukan  o leh Negara panta i  dengan 
memperhat i kan  s tandar-s tandar in ternas iona l  yang he r l a ku . Lona  kese larnatan 
demik ian  harus d ibangun untuk menjamin hahwa zona kese larnatan tersebut  ;esua i 
dengan s i la l  dan I `ungsi pu lau buatan, ins ta las i  dan bangunan tersebut  dan t idak 
botch meleb ih i  ja rak  500 meter  sekc l i l i r tg  hangunan tersebut ,  d iuku r  dar t  se t iap t i t ik
ter luar ,  kecua l i  apah i la  d i i j i n kan  o leh s tandar in ternas iona l  yang d i te r ima  secara 
umum  atau d i  rckomcndasikan  o leh organ isas i  in ternas iona l  yang herwenang .
Peruber i tahuan yang semesl inya harus d iber ikan tentang Iuas zona kese lamalan  
tersebut .

6 . Semua kapal  harus menghormat i  zona kese lamalan in i  dan harus 



memenuh i  s tandar i n  ternas iona l  yang d i ter ima secara umum  yang her ta l ian dengan 
pe layaran d i  sek i tar  pu lau bua tan ,  insta las i ,  bangunan dan zona kese larnatan.
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7. Palau buatan, inslalasi dan hangunan-hangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya 
tidak boleti diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang 
diakui yang penting bagi pelayaran internasional.

t. Pulau huatan. inslalasi dan hangunan tidak rnernpunyai status pulau. Pulau buat;. i instalasi 
dan hangunan tidak mernpunyai taut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi 
pcnetapan hatas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Pasal 61

Konservasi sumber kekayaan hayati

1. Negara pantai harus mnentukan. jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapal 
dipcrholehkan data iii zona ekonomi eksklusil'nya.

2. Negara pantai,.dengan merperhatikan hukti ilmiah terhaik yang tersedia baginya harus 
menjamin dengan nrenradakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga 
pemehharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh Lksploitasi 
yang berlehihan. I)i mana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, balk sub-
regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

tiindakan demikian juga hertujuan untuk memelihara atau rnemulihkan populasi jenis yang 
dapat pada tingkat yang dapat menjamin basil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh 
faktor ekonomi dan Iingkungan yang relevan, termasuk kehutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah,
pantai clan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, 
Baling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum inlernasional yang dianjurkan secara 
umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.

4. I)alani mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat 
.terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dirnanfaatkan dengan tujuan 
untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang herhubungan atau tergantung demikian di atas 
tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.

5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data 
Iainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan 
secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun 
global di mana pertu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara
yang warganegaranya diperholehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.



59 Pasal 62
Pemanfaatan somber kekayaan hayati

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber ke-
kayaan hayati di zona ekonorni eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pawl 61.

2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber 
kekayaan hayati zona ekonorni eksklusif. Dalarn hal Negara pantai tidak memiliki kemainpuan 
untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan. ma!:a Negara pantai 
tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, peraturan 
perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk 
memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih perhatikan secara 
khusus ketentuan Pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian berkembang yang disebut di 
dalamnnya.

3. Dalam zona ekonorni eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara 
pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk inter alia pentingnya 
sumber kekayaan hayati di daerah itu dan perekonomian Negara pantai yang bersangkutan clan 
kepcntingan n:;sionalnva yang lain. ketentuan pasal 69 tlan 70, kebutuhan Negara 
berkembang di sub-rggion atau region itu dalani memanfaatkan sebagian dari surplus dan 
kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonorni di negara yang warganegaranya sudah biasa 
menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguhsungguh melakukan usalia riset dan 
identifikasi-persediaan jenis ikan.

4. Warganegara Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonorni eksklusif harus 
mematuhi tindakan konser'asL ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam pe-
raturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini 1:grt:• sesuai 
dengan ketentuan konvensi lull dan dapat mc!iputi, aniara lain i'al-h:;1 Oerl!;iii :

(a) pcmberian izin kepaaa nelayan, kapal penangkap ikan dan peralarg,nnya. 
tgrr;rasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam ,hal Negara 
pantai vgng ocrkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di brdang 
pcmbiayaan. pcra !atgn, dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan.

(b) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan l..vora-kwotc p.r-
nangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok 
persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat 
ditangkap ob h warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu

(c) pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat 
penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan 
yang boleh di. gunakan ;

(d) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap :
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(e l  pcrincian keterangan yang dipe.rlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk 
statistiti pcnangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang 
posisi kapa;

( I )  persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, 
dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan 
pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, 
disposisi contoh tersehut dan pelaporan data ilmiah yang herhubungan;

(g) penempatan peninjau atau trainee di alas kapal tersebut oleh Negara 
pantai;

(h L penurunan seluruh atau sehagian hasil tangkapan oleh kapal tersehut di 
pelabuhan Negara pantai:

t i ) ketentuan dan persyaratan berlalian dengan usaha patungan atau 
pengaturan L rjas:una lainnya:

(j) persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, 
termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan rivet 
perikanan :

(k) prosedur penegakan.

5. Negara pantai hares mengadakan pemheritahuan sehagaimana mestinya 

Pasal 63
Persediaan jenis ikan Ong terdapat di zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai

atau lebih • tau bank di dalam zona ekonomi eksklusif maupun
di dalam suatu daerah di !liar serta berdekatan dengannya

I .  Dintana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang 
termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai 
atau lebih, ntaku Negara-negara ini harms secara langsung melalui organisasi sub-regional 
atau regional yang hersangkMan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang 
diperlukan untuk mengkoordinasikan dun menjamin konservasi dan pengembangan 
persediaan jenis ikan demikian tanpa nreneurangi anti ketentuan lain Bah ini.

Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk 
dalam jcnis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar 
daerah dun yang herhatasan dengan zona tersehut, maka Negara pantai dan Negara yang 
menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang' herdekatan hares berusaha baik 
secara langsung atau melalu i  organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan 'untuk konservasi persediaan jenis 
ikan di daerah yang berdekatan tersebut.



63 Pasal 64
Jenis ikan yang bermigrasi jauh

(Highly migratory species)
1. Net';rra p,lnt;li Ilan Negara lain yang wargancgaranya Inel,lkukan penangkapan 

ikan di kawasan untuk jenis ikan yang hermigrasi jauh sehagaimana tercaatnm dalam 
Lampiran I, harus bekerja salmi set" ra langsung a la i  mclalui nrganisasi internasional yang 
hersangkutan dengan tujuan untuk met, am in  konservasi dam meningkatkan lujuata 
pemanlaatan optimal jenis ikan yang demikl:in di sehiruh kawasan, haik didalam ntaupun di 
Isar zona ekonomi eksklusif. 1)i Kawasan dim:rna tidlak terdapat nrganisasi internasinnal yang 
hersangkutat. Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya nlentantaatk:"t jenis ikan 
tl.'Inikian (Ii k:n\:man tersehut harus hekerjasama unhtk rnemhrntuk nrganisasi demikian clan 
herpcran serla dalam kegiatannya.

2. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom hal ts  menjamin konservasi jenis 
tersehut .Iengan mengadakan lindakan tinllakan pengaluran yang tepat hagi penangkapan 
ikan di semua ;ler:liran pada nisi ILIra1 hatas Itlar tuna ekl,nonti eksklusif dan hag' 
penangkapan ikan sehagainlana ditelapkan dalam ayat .t (h). Negara asal setelah 
mengadakan konsultasi dengan Negara I; in yang disehut dalam ayat 3 dan 4 yang 
menangkap jenis ikan ini,  dapat menetapkan jumlah l I  gkapan total yang diperhulehk;nt hagi 
persediaan kepis ik;ln yang herasal dari st lgai-sungainy

3. (A) I'erikanan hagi p e r s e d i a a n  ikan an,lllronl hanya ,1:1pa1 clilakukan dalam 
perairan pada nisi (.karat halas mar tuna eknnomi ekskInsi l ikecuali  dalam 
hal kclentuan ini akan mengakihatkan dislokasi ekonomi hagi suatu Negara 
lain dari pada Negara asal. 13erkenan dengan penangkapan ikan demikian 
di cehelah l ia r  !Was Isar Iona ekonomi eksklusif, Negara-Negara yang ber-
.angkutan hams (clap mengadakan konsultasi dengan ttijuan untuk
mencapai kata sepakat tenting ke tentuan (Ian persyarat;ln penangkapan 
ikan demikian
dengan niemperhatikan persyaratan konservasi dan kebutuhan Negara asal 
persediaan Jenis ikan ini.
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(b) Negara asal hams bekerjasama untuk memperkecil dislokasi ekonomi di Negara 
yang menangkap persediaan jenis ikan ini, dengan memperhatikan jumlah 
tangkapan normal dan cars operasi Negara tersebut itu serta semua kawasan di 
mana penangkaan demikian telah dilakukan.

(c) Negara yang disebut dalam sub-ayat (b), yang berperan serta melalui 
persetujuan dengan negara asal dalam tindakan untuk memperbaharui jumlah 
persediaan jenis ikan anadrom. khususnya dengan mengeluarkan biaya untuk 
maksud itu, harus diberi perhatian khusus oleh Negara asal dalam usaha 
pemanfaatan persediaan jenis ikan ini yang berasal dari sungainya.

(d) Pelaksanaan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar zona 
ekonomi eksklusif harus dilakukan berdasarkan persetujuan antara Negara asal 
dan Negara lainnya yang berkeoentingan.

4. Dalam hal dimana persediaan jenis anadrom bermigrasi ke dalam atau melalui 
perairan di sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif Negara yang lain dari pada 
Negaraasal, maka Negara demikian harus bekerjasama dengan Negara asal dengan tujuan 
untuk konservasi dan pengelolaan persediaan jenis ikan demikian.

5. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom dan Negara lain yang melakukan 
penangkapan persediaan jenis ikan ini, hams membuat pengaturan untuk melaksanakan 
ketentuan pasal dimana perlu, melalui organisasi regional.

Pasal 67
Jenis ikan catadrom

1. Negara pantai yang dalam perairannya jenis ikan catadrom menggunakan 
sebagian besar siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan jenis-jenis 
ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi.

2. Pemanfaatan jenis ikan catadrom hams dilakukan hanya dalam perairan pada sisi 
darat batas luar zona ekonomi eksklusif.Apabiladilakukan dalam zona ekonomi eksklusif 
pemanfaatan l ams  tunduk pada pasal ini dan ketentuan lain Konvensi ini mengenai 
penangkapan ikan dalam zona tersebut.

3. Dalam hal dimana ikan catadrom bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif 
Negara lain, sebagai ikan muda atau ikan mendekati dewasa, pengelolaan termasuk 
pemanfaatan ikan demikian hams diatur dengan perjanjian antara Negara yang disebut dalam 
ayat 1 dan Negara lain yang berkepentingan. Perjanjian demikian hams menjamin pengelolaan 
rasionat jenis tersebut dan memperhatikan tanggung jawab Negara yang disebutkan dalam 
ayat 1 ataspemeliharaan jenisikan ini.



67 Pasal 

68 Jenis 

Sedenter

Bagian ini tidak berlaku bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam pasal 77 
ayat 4.

Pasal 69
Flak Negara-negara tak berpantai

1. Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam 
eksploitasi bagian yang pantas dari kelehihan sumher kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif 
Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan kt'adaan 
ekonomi dan geograti yang relevan semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan keten-
tuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.

2. Persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh Negara- negara yang 
berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, 
inter alia :

(a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan hagi masyarakat nelayan atau 
industri penangkapan ikan Negara pantai ;

(b) sejauh mana Negara tak berpantai tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal ini, ber-
peran serta atau herhak untuk berperan serta berdasarkan perjanjian bilateral, sub 
regional atau regional yang ada dalam mengcksploitasi sumber kekayaan hayati zona 
ekonomi eksklusif Negara- negara pantai-lainnya ;

(c) sejauh mana Negara tak herpantai lainnya clan Negara yang secara geografis tak 
beruntung berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi 
eksklusif Negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk 
menghindari suatu behan khusus hagi suatu Negara pantai tertentu atau suatu bagian 
dari padanya

(d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.

3. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang me-
mungkinkan Negara itu untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang dipebolehkan dari sum, 
ber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, maka Negara pantai dan Negara- negara lain 
yang berkepentingan harus hekerjasama dalam menetapkan pengaturan yang adil atas dasar 
bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolchkan peran scrta Negara- negara 
berkembar.g tak berpantai di sub-region atau region yang sama dalam eksploitasi sumber 
kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara- negara pantai di dalam sub-region atau region 
sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kepada dan .atas dasar persyaratan yang 
memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disehut dalam 
ayat 2 juga harus diperhatikan.
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4. Negara maju tak berpantar, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untul: 
berperan

to .ialarn eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara 
pan-tai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh 
mana Nagai-a pantai, (tatarr. rnernherikan kesempatan kepada Negara lain untuk 
rnemanfaatkan sumber kek,tya;H; hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan 
kehutuhan untuk memperkecil akihat yang merugikan hagi masyarakat nelayan dan dislokasi 
ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan dalam zona tersebut.

Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang disepakati di sub-
tegion at:tu'region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara- negara tak 
berpantai dalarn sub-region atau region yang sama hak-hak yang samaatau yang didahulukan 
untuk ekploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 70
Hak Negara yang secara geografis tak beruntung

1. Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan 
serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dari surplus sumber 
kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara- negara pantai di sub-region atau region yang 
sama, dengan memperhatikan kcadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari sernua 
Negara yang herkcpcntingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 
61 dan 62..

2. Untuk tujuan Bab ini, "Negara yang secara geografis tak beruntung" herarti Negara 
pantai, termasuk Negara yang berbatasan dengan taut tertutup atau setengah Icrtutup, y;rnt. 
letak geografrsnya memhuatnya tergantung pada eksploitasi somber kekayaan hayati Iona 
ek,inumt eksklusif Negara lain di sub-region atau region unttil: pcr;cdt;ian ikon yang hagi kcpei 
luan gin penduduknya atau hagian dart penduduk itu, dan Negara pantai yang tidak tl;tp;tt 
n:enttntut zona ekonomi eksklusif hagi dirinya sendiri.

3. Persyaratan dan cara peran serta demikian hares ditetapkan olch Negara- negara 
yang hersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-regional atau regional dengan 
memperhatikan, inter alia :

(a) kehutuhan untuk mcnghindari akibat yang merugikan hagi masyarakat nelayan alai) 
industri pcnangkapan ikan Negara pantai ,
sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai dent::rn 
ketentuan pasal ini, berperan scrta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan 
persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi 
sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara pantai lain ;

sampai sejauh mana Negara yang secara geografis tak beruntung lainnya dan 
Negara tak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi 
eksklusif Negara pantai dan kehutuhan yang timbul karenannya untuk menghindari suatu beban 
khusus hagi suatu Negara pantai tertentu atau satu bagian dari pada-

(b) 
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5.  Negara rna ju  yang secara geograf is  tak heruntung,  be idasarkan ketentuan

pasa l  in i ,  i , c tbar .  un t uk  berperan scr ta  da lam eksp lo i tas i  sumher kekayaan hayat i  
har tya d i  zona ekonont i  kckt t r . : i I  Negara pan ta i  yang maju  da lam sub-reg ion a la i '  
reg ion yang sama dengan mcmpe rha t i k; t t t  - .unpai seIauh mana Negara pantai ,  dalam 
ntemher ikan kesenrpatan kepada Negara la in untuk n t . ; nan laa l kan sumber  kekayaan 
hayat i  tuna ekonom i  eksk lus i fnya,  te lah memperha t ikan kchu tuhan un t u k
memperkec i l  ak ihat  yang merug ikan hag i  masyarakat  ne layan dan d is lokas i  ekonom i
d i  Negara yang warganegaranya te lah h iasa menangkap ikon d i  zona tersehut .

f . .  Ke ten tuan  d i  a las ada l . th  tanpa mengurangi  ar t i  pe•ngaturan yang te lah 
d isepakat i  th su1' legion nine region di mana Negara pantai dapi i t  mentner ikan kepada 
Negara- nc•gara yang , rgi.ar;t geoerafis tak he run lung  da lam suh-rcg.ion atau region yang 
santa hak yang sa in t  :dim hark yang c l idahu lukan untuk cksp lo i tas i  sumber kekayaan 
hayati di zona ekonomi eksk lus i f .

Pasa l  71
l i d a k  her lakunya pasal -pawl  69 c lan 70

Keten tuan  pasal-pasal  69 clan 70 t idak ber laku dalam hal suatu Negara pantai  
yang ekonunr inya  sangat bergantung pada ekploi tasi  sumber kckayaan hayat i  d i l ima
ekonomi  eksk lusi l"nya

Pasal  72
Pemhatasan pengal ihan hak

I .  f lak  yang d ihe r ikan  herdasarkan Pasa l ,69 dan 70 un tuk  mengckp lo i tas i  
sumber kekayaan hayat i  t idak holeh dia l ihkan balk secara langsung Mau t idak langsung 
kepada Negara ket iga atau warganegaranya dengan cara sewn atau per i j inau ,  dengan 
mengadakan nsaha patungan atau dengan eara la in  apapun yang menrpunya i  ak ihat 
pengal i t ia t i  dent ik ian,  kceual i  d ise lu ju i  secara la in  o le ib  Negara-nrgara yang-

herkepenl ingan.

' .  Ke ten tuan  d i  a las t i t la rk  n tcnu lup kemungk inan  hag i  Negara yang 
herkepent ingan un tuk  nrcrnperolch hantuan te l tn is atau keuangan d a l  Negara ke t iga 
atau organisas i internasional un t i l  k  n tcnrudahkan pe laksanaan I : 'ak-hak sesua i 
dengan keten lnan pasa l -pasa l  69 dan 70, dengan kc• tc t t lu ;u t  ha l twa ha l  i tu  t idak 
mentpunva i  ak ihat  yang c l ischutkan datum aunt  1 .



73 Pasal 73
Penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai

Negara pantai diarat. me!oksanakan hak berdaulatnya rntuk ntelakukat:. 
ckploitasi. konsernrsi dan pengelolaan su;nber kekayaar' hayati di zona ekononli er:klu;ii -
nengamhil tind;kan demikian. 'ermasuk menaiki kapal. memeriksa. menangkap dan meL.kukan 
prunes. neradilon. sebagaimana diperhrkan untuk menjantin 'nya peraturan nerunU:urg-un-
dangan yang ditetapkannya esuai dengan ketentuan lkonvcntii

:. Kapal-kapal yang ditangkap ; kopai..ya harus s;~:ra ,lihch.i.kan sctelah .iiherikan 
suatu uang iaminan yang layak atau hentuk iantinan lainnya.

3 !lukurnan Negara panto: yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan 
perundang-,indanean,.rerikanan.di :ono ekonomi eksklusif tidak holeh meneakup pengurungan, 
jika tidak ada perianjian sehaliknva antara Negara-negara yang hersangkutan. atau setiap 
bentuk hukuman ha'l,rn Iainnya.

4. nalam hal pen:mgkopan atau penohanan kapal asing Negara pantai horns 
segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai 
tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian rlijatuhkan.

Pasal 74

Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara
yang pantainya berhadapan atau berdampingan

I. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya 
berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum 
internasional, sebagaimana ditettpkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk 
rnencapai suatu pemecahan yang adil.

Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, 
Negaranegara yang hcrsangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab 
XV.

3. Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, 
Negaranegara yang hersangkutan, dengan semangat Baling pengertian dan kerjasama, harus 
melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang hersifat praktis dan, 
selama masa peralihan ini, tidak memhahayakan atau menghalangi dicapainya suatu 
persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak holeh merugikan hagi tereapainya penetapan 
akhir mengenai perbatasan.
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4 Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara, Negara-negara yang 
bersangku!an. niaka masalah yang bertalian dengan penetapan hatas zona ekonomi eksklusif.
harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan au .

Pasal 75
Peta dan daftar koordinat geografis

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona 
ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal -4 
harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk 
menentukan posisinya. Uimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang 
memerinci datum geodetik, dapat inenggantikan garis batas terluar atau garis -garis 
penetapan perbatasan yang demikian.

2. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar 
koordinat geografis demikian dan hams mendcpositkan satu copy setiap peta atau daftar 
demikian pada pada Sekretaris Jenderal Perscrikatan Bangsa-Bangsa.

BAB VI
LANDAS KONTINEN

Pasal 76
Batasan landas kontinen

1. Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di 
bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya 
sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau 
hingga suatu jarak 200 mil laut darn garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam 
hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

2. Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas 
sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 hingga 6.

3. tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada 
di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran 
kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen inl tidak mencaxup aasar 
samuaera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.

4. (a) Untuk maksud konvensi ini, Negara pantai. akan menetapkan pinggiran luar 
tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil h u t
dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan :
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(i) suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik-
titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan adalah paling sedikit 1% 
dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau

(ii) suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titk-titik 
tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil taut dari kaki le;reng kontinen :

(b) D a l =  hal tidak terdapatnya bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen hams 
ditetapkan sebagai titik perobahan maksimum dalam tanjakan pada kakinya.

5. Titik-titik tetap yang merupakan.garis . batas luar landas kontinen pada dasar 
taut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4 (a) (i, dan (ii),atau tidak akan boleh melebihi 350 mil 
laut dari garis pangkal dari mana laut teritoriat diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil taut 
dari garis batas kedalamala (isobath) 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan 
kedalaman 2.500 meter.

6. Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukit-bukit dasar taut, batas luar landas 
kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari-garis pangkal dari mana laut teritoriat diukur. 
Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepian 
kontinen, seperti pelataran(plateau), tanjakan (rise), puncak (caps). ketinggian yang datar 
(banks).dan puricak gunung yang hulat (spurs) nya.

7. Negara pantai hams menetapkan batas terluar landas kontinennya di mana 
landas kontinen itu melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritoriat diukur 
dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil lAut panjangnya, dengan 
menghubungkan titik-titik tetap, yang ditetapkan dengan koordinat-kordinat lintang dan bujur.

8. Keterangan mengenai batas-batas landas kontinen di luar 200 mil taut dari garis 
pangkal dari mana laut teritoriat dikur hams disampaikan oleh Negara pantai kepada Komisi 
Batas-batas Larldas Kontinen (Commision on the Limits of the Continental Shelf) yang 
didirikan berdasarkan Lampiran I1 atas dasar perwakilan geografis yang adil. Komisi ini hams 
membuat rekomendasi kepada Negara pantai mengenai masalah yang bertalian dengan 
penetapan batas luar landas kontinen mereka. Batas-batas landas kontinen yang ditetapkan 
oleh suatu Negara pantai . berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ini adalah tuntas dan 
mengikat.

9. Negara pantai hams mendepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa peta-peta dan keterangan yang relevan termasuk data geodesi, yang secara 
permanen menggambarkan batas luar landas kontinennya. Sekretaris Jenderal hams 
mengumumkan petapeta dan keterangan tersebut sebagaimana mestinya.

10. Ketentuan pasal ini tidak boleh rnengurangi arti masalah penetapan batas landas 
kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan.
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Pasal 77
flak Negara pantai alas Ianda, kontinen.

1. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeks-
plorasinya dan mcngekploitasi sumber kekayaan alaninva

2. Ilak yang tors' but dalarn ayat 1 di alas adalah cksklusif dalam arti bahwa apabila Negara 
pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mcngekploitasi sumber kekayaan alamnya. tia la 
seorangpun dapat rnclakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.

3. Flak suatu Negara pantai alas landas kontinen tidak tergantung pada pcndudukan 
okupasit, haik effektip atau tidak tetap (notional), atan pada proklamasi secara jelas apapun.

4. Sumher kekayaan alam tersehut dalarn flab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan 
sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama (tenpin 
organisnre hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisms yang pada tingkat yang sudah dapat 
dipanen dengan tidak hergerak herada pada atau di hawah dasar taut atau tidak dapat hergerak 
kecuati jika herada dalam kontak plrisik letap dengan dasar taut atau tanah di bawahnya.

Pasal 78
Status hokum perairan dan ruang udara di at as landas kontinen

serta hak dan kebebasan Negara lain

I .  Hak Negara pantai alas landas kontinen Iidak mempengaruhi status hokum perairan di 
atasnya atau ruang udara di alas perairan tersehut.

2. Pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak Notch mengurangi, atau 
mengakihatkan gangguan apapun yang tak hcralasan terhadap pelayaran dan hak serta ,cchebasan 
lain yang diiniliki Negara lain sehagaimana ditentukan dalarn ketentuan Konvensi ini.

Pasal 79
Kabel dan pips laut di landas kontinen

1. Semua Negara herhak un tuk meletakkan kabel dan pipa bawah taut di atas 
landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini.

2. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeks-
plorasi landas kontinen, mengekploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengu-
rangan dan pengendalian pencemaran yang herasal dari pipa, Negara pantai tidak boleh menghalangi 
pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian.

3. Penentuan arah ja lannya pemasangan pipa taut demikian di atas landas 
kon t inen hares mendapat persetujuan Negara pantai.
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4. Tidak sutupun ketentuan dalam Bab ini meinpengaruhi hak Negara pamtai untuk 
menetapkan persyaratan hay_i kabel atau pipa yang metnasuki wilayah atau laut te:itoriainya, 
atau mempenganthi yurisdiksi negara pantai atas kebel dan pipa yang dipasang atau dipakai 
hertalian dengan eksplorasi landas kuntinennya atau eksploitasi surnber kekayaan alamnya atau 
operasi pulau bitatan, instalasi dan hanguoan yang ada di hawah yurisdiksinya.

5. Apabila memasang kabel atau pipa hawah taut, Negara-Negara hams 
memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, 
kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleti dirugikan.

Pasal 80
Pulau buatan instalasi dan bangunan di atas

landas kontinen

Pasal 60 berlaku mutatis mutandjs untuk pulau buatan, istalasi dan bangunan di atas 
landas kotinen .

Pasal 81
Pemboran di landas kontinen

Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pemboran di 
landas kontinen untuk segaia keperluan.

Pasal 82

Pembayaran dan sumbangan hertalian dengan eksploitasi
landas kontinen di Iuar 200 mil laut

1. Negara pantai harus melakukan pemhayaran atau sumbangan berupa barang 
berta-Ilan dengan ekploitasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen di Iuar 200 mil laut 
dihitung dari garis pangkal untuk mengukur luas laut teritorial.

2. Pembayaran dan sumbangan tersebut harus di bust secara tahunan berkenaan 
dengan semua produksi pads suatu tempat setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu. 
Untuk tahun ke enam, tarip pemhayaran atau sumbangan adalah 1% dari nilai atau jumlah 
produksi tempat itu. Tarip tersebut hams naik dengan 1% untuk tiap tahwr berikutnya hingga 
tahun ke duabelas dan akan tetap pada ?~. setelah itu. Produksi tidak mencakup sumber yang 
digunakan bertalian dengan eksploitasi.

3. Suatu negara berkem.bang yang rnerupakan pengimpor netto suatu sumber 
mineral yang dihasilkan dari landas kontincnnya dibehaskan Bari keharusan melakukan 
pembayaran atau sumbangan yang hertalian dengan sumber mineral tetsehut.
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4. f embayaran atau sumbangan itu harus di huat melalui Otorita yang harus 
membagikannya kepada Negara Peserta pada Konvensi ini atas dasar ukuran pembagian 
yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Negara - negara herkembang, 
terutama yang paling terkebelakang dan yang tak herpantai di antaranya.

Pasal 83

Penetapan garis hatas landas kontinen.antara Negara yang
pantainya berhadapan atau berdampingan

I. Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan 
atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, 
sehagaimana rerc anturn dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai 
suatu penyele-.aran yang adil.

2 Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara 
yang bersangku tan hare, menggunak;tn prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.

3. Sambil ntenwmggu persetujuan sehagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-
negara yang bersangkutan. de"t an semangat saling pengertian dan kerjasama, harus 
membuat segala usaha untuk mengadakan F.: ngraturan sementara yang, bersifat p;aktis dan, 
selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan 
yang tuntas. Pengaturan demikian tidak botch nterugikan penetapan garis hatas yang tuntas.

4. I)alam hal ada suatu persetujuan yang herlaku antara Negara• negara yang 
bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis hatas landas kontinen harus 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pasal 84
Peta dan daftar koordinat geografis

I. Dengan tunduk pada ketentuan Bab ini, garis batas luar landaskontinen dan garis-
garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan pasal 83 harus dicantumkan pada peta 
dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya. Di mana perlu 
daftar, titik-titik koordinat geografis, yang mcmerinei datum geodetik,,dapat menggantikan 
garis-garis batas laut

_
atau garis-garis penetapan hatas demikian.

2. Negara pantai harus mengumumkan sehagaimana mestinya peta-peta atau 
'daftar-.daftar koordinat geografis dernikian dan harus mendepositkan satu copy/salinan dari 
'setiap peta

daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa dan dalam hal 
peta yang mencantumkan dari:-garis batas pilar landas kontinen, pada Sekretaris Jenderal 
Otorita.
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Pasal 85

Penggalian terowongan

Bab ini tidak mengurangi hak Negara pantai untuk eksploitasi tanah di bawah landas 
kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan di 
atas tanah di bawah landas kontinen tersebut.

BAB VII

LAUT LEPAS
BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 86
Penerapan ketentuan Bab ini

Ketentuan Bab ini herlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam 
zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, 
atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan 
pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara di zona ekonomi 
eksklusif sesuai dengan pasal 58.

Pasal 87
Kebebasan but lepas

1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak 
berpantai. Kebebasan laut lepas. dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan 
dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu 
meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai :

(a) kebebasan berlayar ;

(b) kebebasan penerbangan ;
(c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada
Bab VI ;

(d) kebebasan ntuk membangun pulau buatan dan instalasi Iainnya yang 
diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab 
VI;

(e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang 
tercantum dalam bagian 2 :

(f) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIIL
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Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan seba-
gairnana mestinya kepentingan Negara lain dalarn melaksanakan kehebasan but lepas itu, dan juga 
dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalarn Konvensi ini yang bertalian dengan 
kegiatan di Kawasan.

Pasal 88
Pencadangan laut Iepas untuk maksud damai Taut lepas dicadangkan untuk maksud damai.

Pasal 89
Tidak sahnya tuntutan kedaulatan but lepas

Tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun Bari 
taut lepas pada kedaulatannya.

Pasal 90
Hak berlayar

Setiap Negara, baik berpantai atau tak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di 
bawah benderanya di laut lepas.

Pasal 91
Kebangsaan kapal

1. Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada 
kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal 
memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah-dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu-
kaitan yang sungguh-sungguh antara Negara dan kapal itu.

2. Setiap Negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk 
mengibarkan henderanya dokumen yang diperlukan untuk itu

Pasal 92
Status kapal

I .  Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara raja dan kecuali dalarn halhal l iar
hiasa yang dengan jclas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalarn Konvensi i n i ,  harus 
tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di taut lepas. Suatu kapal tidak holeh merobah 
bendera kebangsaannya sewaktu dalarn pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang 
disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perobahan 
pendaftaran.
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2. Sebuah kapal yang berlayar di hawah bendera dua Negara atau Iebih, 
dan'mengguna kannya berdasarkan kemudahan, tidak boleh menntut salah satu dari 
kebangsaan itu terhadal Negara lain manapun. dan dapat dianggap sebagat suatu kapal tanpa 
kebangsaan.

Pasal 93

Kapal yang memakai bendera Perserikatan Bangsa Bangsa,
badan-badan khususnya dan Badan Tenaga Atom Internasional

Pasal-pasal yang terdahulu tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kapal-
kapal yang digunakan dalam dinas resmi Perserikatan Bangst-Bangsa, badan-badan
khususnya atau Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency), yang
mengibarkan bendera organisasi tersebut.

Pasal 94 Kewajihan Negara bendera

I. Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif  yurisdiksi dan pcngawasannya 
dalam bidang administrative teknis dan social atas kapal yang mengibrkan benderanya, 

2. Khususnya setiap Negara harus:

(a) memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama dan 
keteranganketerangan Iainnya tentang kapal yang mengibarkan benderanya, 
kecuali kapal yang dikecualikan peraturan-peratnran internasional yang diterima 
secara umum 

(b) menjalankan yurisdiksi di bawah perundang-undangan nasionalnya atas setiap 
kapal yang mengibarkan benderanya dan n,ikhoda, perwira serta awak kapalnya 
hertalian dengan masalah administratip, tehni, dan sosial mengenai kapal itu.

2. Setiap Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan bagi. kapal yang 
memakai benderanya, untuk menjamin keselanrttan di lath, herkenaan, inter alia, dengan :

(a) konstruksi, peralatan dan kelayakan taut kapal

(b) pengawakan kapal, persyaratan perbunihan dan latihan awak kapal, dengan 
memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku :

(c) pentakaian tanda-tanda, mcmelihara komunikasi dan penccgahan 

tubrukan. q Tindakan demikian hams meliputi tindakan yang diperlukan untuk 

menjamin :

(a) bahwa setiap kapal, sehelum pendaftaran dan sesudahnya pada jangka waktu 
tertentu. diperiksa olch seorang surveyor kapal yang berwenang, dan bahwa di 
atas kapal tersedia peta, penerhitan petayaran dan peralatan navigasi dan alat-
alat Iainnya yang diperlukan untuk navigasi yang aman kapal itu;
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(b) bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan perwira-
perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya mengenai seamanship 
(kepelautan), navigasi, komunikasi dan permesinan kapal, dan bahwa awak kapal 
itu memenuhi syarat dalam kwalifikasi dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin 
dan peralatan kapal itu ;

(c) bahwa nakhoda, perwira, dan sedapat mungkin awak kapal sepenuhnya mengenal 
dan diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan internasional yang berlaku 
tentang keselamatan jiwa di laut, pencegahan tubrukan dan pencegahan, 
pengurangan dan pengendalian pencemaran taut Berta pemeliharaan komunikasi 
melalui radio.

5. Dalam mengambil tindakan yang diharuskan dalam ayat 3 dan 4 setiap Negara 
diha-.uskan untuk mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan praktek internasional yang 
umum diterima dan untuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk 
pentaatannya.

6. Suatu Negara yang mempunyai alasan yang kuat untuk mengira bahwa yunsdiksi 
dan pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal telah tidak terlaksana, dapat 
melaporkan fakta itu kepada Negara bendera. Setelah menerima laporan demikian, Negara 
bendera harus menyelidiki masalah itu dan, apabila diperlukan, harus mengambil tindakan 
yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan

7. Setiap Negara harus mengadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh atau 
dihadapan seorang atau orang-prang, yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau 
insiden pelayaran di laut lepas yang menyangkut kapal yang mengibarkan benderanya dan 
yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warganegara dari Negara lain 
atau kerusakan berat pada kapalkapal atau instalasi-instalasi Ngara lain atau pada 
lingkungan taut. Negara bendera dan Negara yang lain itu hams bekerjasama dalam 
penyelenggaraan suatu pemeriksaan yang diadakan oleh Nevara yang lain itu terhadap setiap 
kecelakaan taut atau insiden pelayaran yang demikian itu.

Pasal 9$
Kekebalan kapal perang di laut lepas

Kapal perang di taut lepas memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi Negara 
manapun selain Negara bendera.

Pasal 96
Kekebalan kapal yang hanya digunakan untuk dinas pemerintah non-komersial

Kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu Negara dan digunakanihanya untuk 
dinas pemerintah non - komersial di laut lepas, memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi 
Negara lain manapun kecuali Negara bendera.
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Yurisdiksi pidana dalam perkara tubrukan laut :'tau

tiap insiden pelayaman lainnya

1. Dalam hal terjadinya suatu tubrukan atau insrJcn peiayaran lain apapun yang me-
nyangkut suatu kapal di laut lepas, oerkaitan dengan tanggung jawah piiiana atau disiplin nakhoda 
atau actiap orang lainnya dalam di.tas kapal, tidak pidana atau disiplin terhadap orang-orang yang 
demikian kecuali di hadapan le.radilan atau pej„hat administratip dari atau Negara bendera atau 
Negara.

2. Dalam perkara disiplin, hanya Negara nakhoda atau sertifikat kemampuan aiat: lain 
yang harus the upakan pihai; yang ber anar,g setelah dipenuhinya proses hukum sehagairnana 
mestinya, untuk mr nya'akan pi.narikan s:; rim:ain demikian, sekalipun pemegangnya bukan 
warganegara dari Negara yang mengeluarkannva.

3. Tidak holeh penang':apan atau penahanan terhadap kapai. sckalipun sebagai suatu 
tindakan pemeriksaan, dipcrinta: kan oleh pejabat rnanapun kecuali ()lab pejabat -pejabat dari 
Negara bendera.

Pasal 98
Keaajiban untuk memberikan ban wan

I. Setiap Negara harus mewajibkan (mcminta ) nakhoda suit�: kapal yang herlayar di 
bawah bcnderanya untuk, selama hal itu dapat dilakukannya tanpa bahaya yang besar bagi 
kapal, awak kapal atau penumpang :

(a) untuk memberikan pertolongan k. pada setiap orang yang ditemukan di laut dalam 
bahaya akan hilang

(b) untuk menuju secepatnya menolong orang yang dalam kesulitan, apabila mendapat 
pembcritahuan tentang kcbutuhan mereka akan pertolongan, sepanjang tindakan 
demikian sepatutnya dapat diharapkan dari padanya

(a) setciah suatu tubrukan, untuk memberikan bs:truan pada kapal lain itu, awak kapal 
dan penumpangnya dan, dimana raungkin untuk membentahukan kepada kapal lain 
itu nama kapainya sandhi, pelabuhan rcgistrasinva dan pelabuhan terdekat yang 
akan didatanginya.

2. Setiap Negara pantai hams menggalakkan diad:ikannya, pengoperasian dan petne-
liharaan dinas search and rescue (SAR) yang memadai dan efektip br.rkenaan dengan 
keselamatan di dalam dan di atas laut dan, dimana kcadaan menghendakinya, bekerjasama 
dengan Negara tetangga untuk tujuan ini dengan cara pengaturan regional.
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Ltrangan pengangkutan budak belian

Setiap Negara hares mengambil tindakan efektip untuk mcncegah dan menghukum 
pengangkutan budak belian dalam kapal yang diizinkan untuk mengibarkan benderanya dan untuk 
mencegah pemakaian tak sah benderanya untuk keperluan itu. Setiap budak belian yang melarikan diri 
ke atas kapal manapun, apapun benderanya, akan ipso facto nremperoleh kemerdekaan'-nya.

Pasa 1100
Kewajihan untuk kerjasama dalam penindasan pembajakan di laut

Scmua Negara hares bekcrjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas 
atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi sesuatu Negara.

Pasal 101
Batasan pembajakan di laut

Pemhajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan herikut
(a) setiap tindakan kekcrasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan 

ntemusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan prihadi pleb awak kapal atau penumpang 
dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :

( i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau 
barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian

(ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar 
yurisdiksi Negara manapun.

(b) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau 
pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau peswat 
udara pembajak.

(c) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan 
dalam sub-ayat (a) atau (b).

Pasal 102
Perompakan oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara

pemerintah yang awak kapalnya telah berontak

Tindakan-tindakan perompakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 101, yang dilakukan 
oleh suatu kapal perang, kapal atau pesawat u('ara pemerintah yang awak kapalnya telah berontak dan 
telah mengambil alih pengendalian atas kapal atau pesawat udara itu disamakan de ngan tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara perompak.
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Batasan kapal atau pesawat udara perompak.

Suatu kapal atau pesawat udara dianggap suatu kapal atau pesawat udara 
perompak apabila is dimaksudkan oleh orarig yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan 
melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam pasal 101. Hal yang lama berlaku 
apabila kapal atau pesawat udara itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan 
demikian, selama kapal atau pesawat udara itu berada di bawah pengendalian orang-orang 
yang hersalah melakukan tindakan itu.

Pasal 104
Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan kapal atau pesawat udara perompak

Suatu kapal atau pesawat udara dapat tetap memiliki kebangsannya walaupun telah 
menjadi suatu kapal atau pesawat udara perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan 
kebangsaan ditentukan oleh undang-undang Negara yang telah memberikan kebangsaan itu.

Pasal 105
Penyitaan suatu kapal atau pesawat udara perompak

Di laut lepas, atau disetiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap 
Negara dapat menyita suatu kapal•atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau 
pesawat udara yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendalian 
perompak dan menangkap orang-orang dan menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan 
Negara yang telah melakukan tindakan penyitaan it!r dapat+ menetapkan hukuman yang akan 
dikenakan, dan jugs dapat menetapkan xindskan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-
kapal, pesawat udara atau barangbarang, dcngan ,tt1nd*k pads hak-hak pihak ke tiga yang 
telab 1?ertindak dengan.itikad baik.

Pasal 106
Tanggung jawab atas penyitaan tanpa alasan yang cukup

Apabila penyitaan suatu kapal pesawat udara yang dicurigai melakukan perompakan 
dilakukan tanpa alasan yang cukup, maka Negara yang telah melakukan penyitaan tersebut 
harus bertanggung jawab terhadap Negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau 
pesawat udara tersebut untuk setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penyitaan 
tersebut.
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Kapal atau pesawat udara yang berhak menyita karena perompakan

Suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau 
pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan 
dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan 
hal demikian .

Pasal 108
Perdagangan gelap obat narkotik atau bahan-bahan psikotropis

1. Semua Negara harus bekerjasama dalam penumpasan perdagangan gelap obat 
narkotik dan bahan-bahan psikotropis yang dilakukan olch kapal di laut lepas bertentangan 
dengan konvensi internasional.

2. Setiap Negara yang mempunyai alasan yang layak untuk mengira bahwa suatu 
kapal yang mengibarkan benderanya terlibat dalam perdagangan gelap obat narkotik atau 
Kahan psikotropis dapat meminta kerjasama Negara lain untuk menumpas perdagangan 
demikian.

Pasal 109 Penyiaran gelap dari taut lepas

I. Semua Negara harus bekerjasama dalam menumpas siaran gelap dari laut lepas.

'_ .  Untuk maksud Konvensi ini, "penyiaran gelap" berarti transmisi dari pada suara 
radio atau siaran televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas yang ditujukan untuk 
penerimaan oleh umum secara bertentangan dengan peraturan internasional tetapi tidak 
termasuk di dalamnya transmisi permintaan pertolongan.

3. Setiap orang yang melakukan penyiaran gelap dapat dituntut di muka 

pengadilan :
(a) Negara bendera kapal :

(b) Negara registrasi instalasi ;

(c) Negara di manaorang itu menjadi warganegara ;

(d) setiap Negara dimana transmisi itu dapat diterima; atau

(e) setiap Negara dimana komunikasi radio yang sah mengalami gangguan.
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4. Di laut lepas, suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan ayat 4, 
sesuai dengan Pasal 110, dapat menangkap setiap orang atau kapal yang melakukan siaran 
gelap dan menyita peralatan pernancaran tersebut.

Pasal 110
fIak melakukan pemeriksaan

1. Kecuali apabila perbuatan mengganggu herasal dari wewenang yang berdasarkan 
perjanjian; suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal 
yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk 
menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa :

a) kapal tersebut terlibat dalam perompakan ;
(b) kapal tersebut terlibat dalarn perdagangan hudak ;

(c) kapal tersebut terlibat dalarn pen'yiaran gelap dan Negara bendera kapal 
perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109 ;

(d) kepal tersebut tanpa kebangsaan; atau

(e) walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak untuk 
memperlihatkan benderanya, kapal tersebut, dalam kenyataannya, memiliki 
kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.

2. Dalam hal-hal yang ditentukan dalam ayat 1, kapal perang tersebut dapat melak-
sanakan pemeriksaan atas hak kapal tersebut untuk mengibarkan benderanya. Untuk 
keperluan ini, kapal perang boleti mengriinkan sekoci, di bawah perintah seorang perwira ke 
kapal yang dicurigai. Apabila kecurigaan tetap ada setelah dokurnen-dokumen di periksa, 
dapat diteruskan dengan pemeriksaan berikutnya di atas kapal, yang harus dilakukan dengan 
memperhatikan se-gala pertimbangan yang mungkin.

3. Apabila ternyata kecurigaan itu tidak herasalan dan apabila kapal yang diperiksa 
tidak melakukan suatu perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan 
menerima ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita.

4. Ketentuan-ketentuan ini berlaku mutatis mutandis bagi pesawat udara militer.

5. Ketentuan-ketentuan ini berlaku juga bagi setiap kapal atau pesawat udara lain 
yang berwenang dan mempunyai tanda-tanda jelas dan dapat dikenal sehagai kapal atau 
pesawat udara dalarn dinas pemerintah.
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Hak pengejaran seketika (hot pursuit)

I. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwe-
nang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah 
melanggar peraturan perundang-undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai 
pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan 
kepulauan, taut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya botch diteruskan di 
luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tid;tk terputus. Adatah _tidak 
pe,,u bahwa pada saat kapal asing yang berada dalam taut teritorial atau zona tambahan itu 
meneriina perintah un. tuk berhenti, kapal yang mcmberi perintah itu juga herada dalam laut 
teritorial atau zona tamba - ban.. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, 
sebagaimana dialtikan dalam pa-sal 33, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila telah 
terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan.

2. Half pengejaran seketika harus berlaku .mutatismutandis bagi pelanggaran-
pe-Ianggaran di zona ekonomi eksklusif atauu di landas kontinen, termasuk zona-zona 
keselamatan di sekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan perundang-
undangan Negara pantai yang berlaku sesuai dengan Konvensi ini bagi zona ekonomi 
eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.

3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki 
laut teritorial Negaranya sendiri atau Negara ketiga.

4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang 
rnengejar telah menyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin 
tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang 
bekerjasama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk 
berada dalam batas-batas taut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona 
tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat 
mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang 
memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.

5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang 
atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda 
yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinar pemerintah 
dan berwenang untuk melakukan tugas itu.

6. Dalam hal pengejaran seketika dilakukan oleh suatu pesawat udara 

: (a) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 harus berlaku mutatis 

mutandis;
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(b) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran 
kapal itu secara aktip sampai kapal atau pesawat udara Negara pantai yang di-
panggil oleh pesawat udara pengejar itu tiba untuk mengambi alih pengejaran itu, 
kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal 
tersebut. Adalah tidak cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di Iuar laut 
teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar 
atau pelanggar yang dicurigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan 
dikejar oleh pesawat udara itu sendiri atau oleh pesawat udara atau kapal lain yang 
melanjutkan pengejaran itu tanpa terputus.

7. Pelepasan suatu kapal yang ditahan dalam yurisdiksi suatu Negara dan dikawal ke 
pelabuhan Negara itu untuk keperluan pemeriksaan di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang 
tidak boleh dituntut semata-mata atas alasan bahwa kapal itu dalam melakukan perjalanannya, 
dikawal melalui sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau taut lepas jika kcadaan 
menghendakinya.

8. Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di Iuar taut teritoria, dalam ke-
adaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus 
diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya.

Pasal 112
Flak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut

I. Scmua Negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah lain di atas 
dasar taut lepas di Iuar Iandas kontinen.

2. l';n;rl -19 ayat 5. herlaku terhadap kabel dan pipa demikian. 

Pasal 113
Pemutusan atau kerusakan kabel atau pipa bawah taut

Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan un-
tuk mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel bawah laut di bawah taut lepas yang 
dilakukan dengan sengaja atau karenr ketalaian yang sangat oleh sebuah kapal yang 
mengibarkan bender nya atau oteh seorang yang tunduk pada yurisdiksinya, scdemikian rupa 
sehingga besar kemungkinannya memutuskan atau menghalangi komunikasi tetegrap atau 
telepon, demikian puta, pemutusan atau kerusakan pada pipa atau kabel listrik voltase tinggi di 
bawah taut merupakan suatu pelanggaran yang d;Tat dihukum. Ketentuan ini juga harus berlaku 
terhadap perbuatan yang diperhitungkan dapat atau kemungkinan besar berakihat pemutusan 
atau kerusakan demikian. Akan tetapi. ketentuan tersebut tidak berlaku bagi setiap pemutusan 
atau kerusakan yang disebabkan oteh orang-orang yang hanya hertindak dengan tujuan sah untuk 
menyelamatkan nyawa atau kapalnya. setelah mereka melakukan segala upayn pcncegahan 
untuk menghindarkan terjadinya pemutusan atau kerusakan demikian.
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Pasal 1 14
Pemutusan atau kerusakan oleh pemilik kabel atau pipa bawah but

terhadap kabel atau pipa bawah laut lainnya

Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan 
untuk mengatur bahwa apabila orang-orang yang tunduk pada yurisdiksinya, yang 
merupakan pemilik kahel atau pipa hawah but di hawah laut lepas, sewaktu melakukan 
pemasangan atau perbaikan kabel atau pipa itu, mcngakibatkan terjadinya pernutusan atau 
kerusakan pada kabel atau pipa Milt lain, mereka hares menanggung biaya perhaikannya.

Pasal 115

Ganti rugi untuk kerugian yang diderita dalam usaha untuk mencegah
kerusakan pada kabel atau pipa bawah taut

Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang 
diperlukan untuk menjamin bahwa pemilik kapal yang dapat memhuktikan bahwa mereka 
telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau peralatan penangkapan ikan 
lainnya dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kahel atau pipa bawah 
laut, harus diberi ganti kerugian oleh pemilik dari kabel atau pipa tersebut, dengan 
ketentuan bahwa pemilik kabel itu telah mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar 
sehelumnya.

BAGIAN 2. KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER 

KE KAYAAN HAYATI Di LAUT LEPAS

Pasal 116
Hak untuk menangkap ikan di laut lepas

Semua Negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk melakukan 
penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada :

(a) kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional ;

(b) hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, 
inter alia, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67 ; dan

(c) ketentuan bagian ini.
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Kewajiban Negara untuk mengadakan tindakan bertalian dengan

wargancgaranya untuk konservasi sumber kekayaan hayati d i laut lepas

Semua Negara mernpunyai kewajiban un tuk  mengambil tindakan atau kerjasama 
dengan Negara lain dalam mengambil tindakan demikian bertalian dengan warganegara 
masing-masing yang dianggap perlu un tuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas.

Pasal 118
Kerjasama Negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan

sumber kekayaan hayati

Negara-negara hams melakukan kerjasama s i tu  dengan lainnya dalam konservasi 
dan pengelolaan sumher kekay.l.rn hayati di daerah taut lepas. Negara-negara yang 
warganegaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber 
kekayaan hayati yang bcrlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan 
dengan tujuan untuk meng,,ambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber 
kekayaan hayati yang hersangkutan. Mereka hams, menurut keperluan, hekeriasama untuk 
menetapkan organisasi perikanan sub-regional ,.a,au regional untuk keperluan ini.

Pasal I I 9
Konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas

I .  I)al;tm menetapkan jt nllah tangkapan ya lg dipcrhulehkan dan menetal-kan lain-
lain tindakan konservasi sumbct kekayaan hayati di taut lepas. Negara-negara hams :

(a) mengambil tindakan yang direncanakan. hcrdasarkan htikt i ilnliah terhaik yang 
tersedia pada Negara yang hersangkur,tn. ntcnn lihara a im  anemulihkan
populasi jenisjenis yang ditangkap pada taral yang Clap;it niemlwrikan basil 
tangkap lestari maksinlunl, sebagainlan;a ditentukaii nlch I;iktr,r lincktingan 
clan ekon„m i  yang relevan, lernuasuk kehutuhan khusus Bari Negara hcrkeml 
ang, Ilan dengan mentperhatikan pola-pola penangkapan ikon, Baling 
keterganlungan antara pcrsediaan jenis ikan dan setiap standar minimum 
internasional yang secara urnunt direkomendasakan pada taraf sub-regional, 
regional maupun global :

(b) memperhatikan akihat terhadap jenis yang herhuhungan dengan man.

tergantung data jenis yang ditangkap dengan tujuan untuk ntentelihara ;atau 
anenlulihkan popu-Iasi jenis yang berhubungan atau tergantung dcmiaian di alas 
taraf dimana reproduksinya menjadi sangal terancant.

2. Keterangan i lmiah yang tersedia, statistik tentang penangkapan clan upaya 
penangkapan ikan dan lain-lain data yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan 
barns disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang 
berwenang baik sub-regional. regional atau global, dimana perlu dan dengan serta semua 
Negara yang berkepentingan .
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3. Negara yang berkepentingan harus menjamin bahwa tindakan konservasi dan 
pelaksanaannya tidak 'mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap 
nelayan dari Negara manapun juga.

Pasal 120
Mamalia laut

Pasal 65 juga berlaku bagi koservasi dan pengelolaan mamalia laut di taut lepas.
BAB VII!

REJIM PULAU
Pasal 121
Rejim pulau

1. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh 
air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.

2. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, taut teritorial, zona 
tambahan. zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan Konvensi ini yang berlaku bagi wilayah darat lainnya.

3. Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan 
ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontincn.

BAB IX
LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP

Pasal 122
Batasan

Untuk maksud Konvensi ini. "taut tertutup atau setengah te r tu tup"  berarti suatu 
teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan 
dihubungkan dengan laut lainnya atau samwdera oleh suatu alur yang sempit atau yang 
terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih 
Negara pantai

Pasal 123

Kerjasama antara Negara-negara yang berbatasan dengan laut
tertutup atau setengah tertutup

Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup 
hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
berdasarkan Konvensi ini.. Untuk keperluan ini mereka harus berusaha secara langsung 
atau melalui organisasi regional yang tepat :
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untuk mengkoordinasikan pengelolaan. konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber 
kekayaan hayati taut :

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan 
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan taut ;

(c) untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersamasama 
dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya;

(d) untuk mengundang, menurut keperluan, Negara lain yang berminat atau organisasi 
internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan Jebih lanjut 
ketentuan pasal ini.

BAB X

HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DAR!
LAUT SERTA KEI3EBASAN TRANSIT

Basal 124
Penggunaan 1stilah

I . Untuk maksud Konvensi ini :

(a' Negara tak berpantai berarti suatu Negara yang tidak mempunyai pantai taut
(h) "Negara transit berarti suatu Negara, denc,in atau tanpa pantai taut, yang tertetak antara 

suatu Negara tak herpantai dan laut, yang melatui wilayahnya dilakukan lalu lintas trala:.t 
traosit

(e, "lalu lintas dalam (ransit" berarti transit orang, bagasi, harang dan alat pengangkutan 
nteiintasi wilayah sate a tau Iehih Negara transit, dimana lintas melalui wilayah demikian, 
dengan atau tanpa alih kapal (transhipment), di gudangkan, dipecah-pecah (breaking 
hulk), atau perohahan dalam cara pengangkutan, hanya merupakan suatu bagian dari 
suatu pcrjalanan yang lengkap yang mulai atau berakhir di dalam wilayah Negara tak 
berpantai'itu .

((I) "alat pengangkutan" berarti:
(i) kereta api, alat pengangkutan taut, danau dan sungai dan kendaraan darat:

di_mana_keadaan lokal menghendakinya, orang dan hinatang pengangkut barang.

Negara tak berpantai atau Negara transit. dengan mengadakan persetujuan antara mereka, 
dapat memasukkan sebagai alat pengangkutan pipa saluran dan pipa gas dan alaf peng. angkutan lain 
dari pada apa yang tercantum dalam ayat 1.

(a) 
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Pasal 

125
Hak akses ke dan dari laut dan kebebasarl transit

I . Negara tak herpantai merniliki hak untuk akses ke dan dari laut untuk keperluan me-
laksanakan hak yang ditentukan dalam Konvensi ini termasuk hak yang bertalian dengan kebe-
basan taut lepas dan warisan bersama umat manusia. Untuk keperluan ini, Negara tak berpantai 
harus menikmati kebebasan transit melalui wilayah Negara transit dengan menggunakan semua 
alat pengangkutan.

2. Persyaratan dan Cara untuk mclaksanakan kebebasan transit harus disepakati 
antara Negara tak berpantai dan Negara transit yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, 
sub-regional atau regional.

3. Negara transit, dalam melaksanakan kedaulatan penuhnya atas wilayahnya, 
mempunyai hak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa hak 
dan kemudahannya yang ditentukan dalam Bab ini untuk Negara tak herpantai bagaimanapun 
juga tidak akan mengurangi kepentingannya yang sah.

Pasal 126
Tidak berlakunya kLausula "most-favoured-nation"

Ketentuan Konvensi ini, demikian pula persetujuar khusus yang berkenaan dengan pe-
laksanaan hak akses ke dan dari laut, yang menetapkan hak dan kemudahan yang disebabkan 
karena kedudukan geografis khusus Negara tak herpantai dikecualikan dari berlakunya klausula 
"most-favoured- nation".

Pasal 127
Bea-cukai, pajak dan pungutan-pungutan lain

1. Lalu lintas dalam transit tidak dikenakan beacukai, pajak atau pungutan-pungutan 
lain apapun kecuali pungutan-pungutan yang dipungut untuk jasa khusus yang diberikan bertalian 
dengan lalu lintas demikian.

2. Alat pengangkutan dalam transit dan kemudahan lain yang disediakan dan diguna-
kan olch Negara tak berpantai tidak boleti dikenakan pajak atau pungutan yang lebih tinggi dari 
pada yang dipungut atas penggunaan alat pengangkutan Negara transit.

Pasal 128
Zona bebas dan kemudahan bea-cukai lainnva

Untuk memudahkan lalu lintas dalarn transit, Bona bebas atau kemudahan bea cukai 
lainnya dapat disediakan di pelahuhan masuk dan ke luar di Negara transit, dengan persetujuan 
antara Negara itu dengan Negara tak herpantai.
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Pasal 129

Kerjasama dalam pembangunan dan perbaikan alat pengangkutan

Dalam hal tidak terdapat alat pengangkutan dalam Negara transit untuk melaksanakan 
kebebasan transit atau dalam hal alat yang ada, termasuk instalasi pelabuhan dan peralatannya,ba-
gairnanapun juga tidak mencukupi, Negara transit dan Negara tak berpantai yang hersangkutan dapat 
hekerjasama dalam membangun atau metnperbaikinya.

Pasal 130
Tindakan untuk mencegah atau meniadakan kelambatan atau kesulitan lain

yang bersifat teknis dalam lalu lintas transit

I .  Negara transit harus mengambil segala tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya 
kelamuatan atau kesulitan lain yang bersifat teknis dalam lalu lintas transit.

2. Apabila kelambatan atau kesulitan demikian terjadi, pejabat yang berwenang dari Negara 
transit dan Negara tak berpantai yang bersangkutan hares hekerjasama untuk menghilangkan 
kelambatan atau kesulitan demikian secepatnya.

Pasa1 I31
Perlakuan lama di pelabuhan-pclabuhan

Kapal yang mengiharkan hendera Negara tak berpantai hares menikmati perlakuan yang 
sama dengan yang diberikan pada kapal asing Iainnya di pelabuhan-pelabuhan laut.

Pasal 132
Pemberian kemudahan transit yang Iebili besar

Konvensi ini bagaimanapun tidak mengakibatkan penarikan kemudahan transit yang lehih 
besar dari apa yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan yang disepakati antara Negara- n.!-gara Peserta 
Konvensi ini atau telah diberikan oleh satu Negara I'eserta. Konvensi ini juga tidak menutup 
kemungkinan adanya pemberian kemudahan-kemudahan lcbih besar dikemudian bah.
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B A B  XI

KAWASAN

BAGIAN I. KETENTUAN UMUM

Pasal 133
Penggunaan istilah

Dalam Bab ini yang dimaksud dengan
(a) • "Kekayaan" berarti segala kekayaan. mineral yang bersifat padat, cair atau 

gas in situ di Kawasan atau di bawah dasat laut, termasuk nodul-nodul 
polimetalik ;

(b) kekayaan yang dihasilkan dari Kawasan dinamakan "mineral-

mineral". Pasal 134
Ruang lingkup Bab ini

1. Ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku bagi Kawasan.

2. Kegiatan-kegiatan di Kawasan diatur oleh ketentuan-ketentuan Bab ini.

3. Syarat-syarat mengenai penyimpanan dan pengumuman peta-peta atau daftar 
koordinat-koordinat geografis yang menunjukkan batas-batas seperti dimaksud dalam pasal 1 
ayat 1, tercantum dalam Bab VI.

4. Tidak satu ketentuanpun dalam pasal ini mempengaruhi penetapan garis batas 
terluar landas kontinen sesuai dengan Bab VI atau keabsahan dari perjanjian-perjanjian 
mengenai penetapan garis batas di antara Negara-negara yang pantainya berhadapan atau 
berdampingan.

Pasal 135
Status hukum perairan

dan ruang udara di atasnya

Baik ketentuan Bab ini maupun hak apapun yang diperoleh atau dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan Bab ini, tidak akan mempengaruhi status hukum perairan yang ada di
atas Kawasan atau ruang udara di atasnya.

BAGIAN 2. ASAS - ASAS YANG MENGATUR KAWASAN

Pasal 136
Warisan bersama umat manusia

Kawasan dan kekayaan-kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia.
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Pasal 137

Status hukum Kawasan dan kekayaan-kekayaannya

1. Tidak satu Negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hakhak 
berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak 
satu Negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap 
bagian Kawasan manapun.Tidak satupun tuntutan ataupenyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak 
berdaulat atatipun tindakan pernilikan yang demikian akan diakui.

2. Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia se-
bagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak 
tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan ha-
nya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturanperaturan 
dan prosedur-prosedur Otorita.

3. Tidak satu Negara, badan hukum atau peroranganpun boleh menuntut, memperoleh 
atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan, 
- kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak 
satupun juga tuntutan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui.

Pasal 138
Perilaku umum Negara-
negara berkenaan dengan 
Kawasan

Perilaku umum Negara-negara berkenaan dengan Kawasan harus sesuai dengan 
ketentuanketentuan Bab ini, asas-asas yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 
dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya untuk kepentingan- memelihara perdama an 
dan keamanan serta memajukan kerjasama internasional dan saling pengertian.

Pasal 139

Tanggung jawab untuk menjamin pentaatan
dan kewajiban membayar ganti rugi

1. Negara-negara Peserta harus bertanggung jawab untuk menjamin- bahwa kegiatan-
kegiatan di Kawasan, baik dilakukan oleh Negara-negara Peserta atau perusahaan-perusahaan 
Negara atau badan hukum atau orang perorangan yang memiliki kebangsaan Negara-negara 
Peserta atau yang dikuasai secara efektip oleh mereka atau oleh warganegara-warganegara 
mereka, harus dilaksanakan sesuai dengan Bab ini. Tanggung jawab yang sama berlaku pula bagi
organisasi-1rganisasi internasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-
organisasi terseut di Kawasan.
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2. Deegan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum intern;i,ional 
dan Lampiran III pasal 22. kerugian yang disebabkan oleh kelalaian suatu Negara Peserta 
atau organisasi internasional untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bab ini akan 
ntengakihatkan kewajiban untuk ganti rugi: Negara-negara Peserta' atau organisasi-organisasi 
internasional yang bertindak hcrsama-santa hares memikul secara hcrsama dan secara 
tanggung rentengkcwajiban untuk ganti rugi. Akan tetapi suatu Negara Peserta tidak 
berkewajihan menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian yang dilakukan oleh 
seorang yang disponsorinya berdasarkan pasal 153 ayat 2 (b), apabila Negara Peserta 
tersebut telah mengambil scgala tindakan yang perlu dan tepat untuk menjamin ditaatinya 
secara efektip menurut pasal 153 ayat 4, dan Lampiran 111, pasal 4, ayat 4.

3. Negara-negara Peserta yang menjadi anggota-anggota organisasi-organisasi 
internasional harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menjamin pelaksanaan 
pasal ini yang berkenan dengan organisasi - organisasi tersebuL.

Pasal 140
Kemanfaatan bagi umat manusia

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, 
harus dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, terlepas dari 
letak geografis Negara-negara, baik Negara pantai atau Negara tak berpantai dan dengan 
memperhatikan secara khusus kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan Negara-
negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh atau 
herstatus berpemerintahan sendiri yang diakui oleh Peserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan 
Resolusi Majelis Umum No. 1514 (XV) dan Resolusi Majelis Umum lainnya yang relevan.

2. Otorita hai-us menetapkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan 
dan keuntungan-keuntungan ekonomi lainnya yang didapat dari kegiatan-kegiatan di Kawasan 
nietalui mekanisme yang tepat atas dasar non-diskritninasi sesuai dengan pasal 160 ayat 2 (I) 
(i).

Pasal 141
Penggunaan Kawasan semata-mata

untuk maksud-maksud damai

Kawasan terbuka untuk digunakan semata-mata untuk maksud-maksud damai oleh 
semua Negara, balk Negara pantai maupun Negara tak berpantai, tanpa diskriminasi dan tanpa 
mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Bab ini.

Pasal 142
Hak-hak dan kepentingan-kepentingan

yang sah Negara-negara pan tai
1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan, berkenaandengan endapan-endapan kekavaan di 

Kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional, dilakukan dengan 
memperhatikan seperlunya hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah setiap Negara pantai 
yang yurisdiksiny;; dilintasi endapan-endapan tersebut.
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2. Konsultasi-konsultasi, termasuk suatu cara pemberitahuan terlebih dahulu, harus 
dipelihara dengan Negara yang bersangkutan, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran 
terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam hal kegiatan-kegiatan di 
Kawasan dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam 
yurisdiksi nasional, maka disyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Negara pantai 
yang bersangkutan.

3. Balk Bab ini maupun hak-hak yang diberikan atau dilaksanakan sesuai dengan 
Bab ini, tidak niempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang 
konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari E3ab XII yang dianggap perlu untti 
mencegah, mengurangi atau melenyapkan merabahaya yang mengancani garis pantainya, atau 
kepentingankepentingan yang berkaitan dengan itu dari pencemaran atau ancaman 
pencemaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya yang berasal dari atau yang disehabkan 
oleh kegiatan-kegiatan apapun di Kawasan.

Pasal 143
Penelitian ilmiah kelautan

1. Penelitian ilmiah kelautan di .Kawasan Iwrus dilakukan scnnata-mata untuk mak-
sud-maksud damai d< • untuk kemanfaafan umat manusia sehagai suatu keseluruhan, sesuai 
dengan Bab XIII.

2. Otorita dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan nnengcnai Kawasan dan ke-
kayaan-kekayaannya, dan dapat mengadakan kontrak-kontrak untuk kcperluai terschut. 
Otorita harus mengembangkan dan mendorong diadakannya penelitian ilmiah kelautan di 
Kawasan. Wm mengkoordinasikan serta menyebarkan hasil-hasil penelitian dan analisa 
tersebut hila ad a.

3. Negara-negara Peserta dapat mengadakan penelitian ilmiah kelautan di Kawasan. 
Negara-negara Peserta hams menggalakkan kerjasarna internasional di hidanc penelitian 
ilmiah kelautan di Kawasan denga . jalan :

(a) berperan serta dalam program-program internasional dan mendorong Iscriasaina 
dalam penelitian ilmiah kelautan oleh 'personil berhagai negari dan personil 
Otorita;

(b) menjarnin hahwa program-program itu dikembangk.an niclalui Otorita atau 
organisasi-organisasi internasional lainnya yang tepat tlntuk kenumliiatan 
Negara-negara berkemhang dan Negara yang teknologinya kurang maju dengan 
Iujuan
(I) memperkuat kemainpuan penelitian mereka

(nil ntelatih personil mereka dan personil Otorita di hidann teknik dan aplikasi 
penelitian;

(iii) Inennbina clipekerjakannya personil mereka yang cakap dalam penelitiah di 
Kawasan.

Ic) nlcnyebarkan secara efektip hasil-hasil penelitian dan analisa apabila•ada, 
melalui ()torita atau saluran-saluran internasional lainnya apahila dipandang 
perlu.
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Pasal 144

Alih teknologi

1. Otorita harus mengambil tindakan-tidakan sesuai dengan Konvensi ini :
(a) untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan ilmiah yang bertalian dengan kegiatan-

kegiatan di Kawasan ; dan
(h) untuk memajukan dan mendorong alih teknologi dan pengetahuan ilmiah tersehut kepada 

Negara-negara herkemhang sehingga semua Negara Peserta mendapat manfaat dari 
padanya.

2. Untuk tujuan ii�i Otorita dan Negara-negara Peserta harus hekerjasama dalam meng-
galakkan alih teknologi dan pengetahuan ilmiah yang hertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan 
sehingga Perusahaan dan semua Negara Peserta dapat n�emperoleh manfaat dari pa'danya. K 
hususnya mereka harus memprakarsai dan memajukan :

(a) program-program untuk alih teknologi ke Perusahaan dan ke Negara-negara berkembang 
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, termasuk, inter alia, memudahkan 
akses Perusahaan' dan Negara-negara herkemhang pada teknologi yang relevan, 
dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajar dan pantas.

(h) tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memajukan teknologi Perusahaan dan teknologi 
domest1k Negara-negara herkemhang, tcrutama dengan memberikan kesempatan-
kesempatan kepada personil Perusahaan dan Negara-negara herkemhang untuk 
mengikuti latihan dalam iln�u dan teknologi kelautan dan berperan Berta seeara penuh 
dalam kcgiatan-kcgiatan di Kawasan.

Pasal 145
Perlindungan Iingkungan but

Tindakan-tindakan yang perlu herkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan hares 
diambil sesuai dengan Konvensi ini untuk rnenjan�in perlindungan yang efektip terhadap Iingkungan 
taut dari akihat-akihat yang merugikan yang mungkin timbul dari kcgiatan-kegiatan tersehut. Untuk 
tujuan ini Otorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur.prosedur 
yang tepat untuk inter alia :

(a) pencegahan. pengurangan dan pengendalian pencemaran dari bahaya-hahaya lainnya 
terhadap Iingkungan taut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan 
ekotogis Iingkungan taut. dengan memberikan perhatian khusus pada kehutuhan akan 
perlindungan terhadap akibat .akibat. hunik dad kegiatan-kegiatan sepcrti pemboran, 
pcngerukan, penggalian. penibuangan limbah, pe',�hangunan dan operasi atau 
pemeliharaan instalasi-instatasi, saluran-saluran pipa._ dan. peralatanperalatan tautnya 
yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan itu.

(b) perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam Kawasan dan pencegahan 
kerusakan terhadap flora dan fauna Iingkungan taut.
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Pasal 146

Perlindungan kehidupan manusia

Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan. tindak;ln-tindakan yang perlu harus 
diambil untuk menjantin perlindungan yang efektip hagi kehidupan manusia. Untuk tujuan mi Otorita 
harus menetapkan ketentuan-ketenluan, pcraturan-pcraturan dan prosedur-prosedur yang tepat untuk 
melengkapi hukurn internasional yang ada sebagaimana terdapat dalam perjanjianperjanjian yang 
relevan.

Pasal 147
Akomodasi kegiatan-kegiatan di Kawasan dan dalam lingkungan lout

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan secara 
layak kegiatan-kegia tan lainnya dalam lingkungan laut.

2. Instalasl-instalasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan ha -
rus memenuhi syarat syarat berikut :

(a) instalasi-instalasi tersehut harus dibangun, clitempatkan dan dipindahkan sematamata 
scsuai dengan Bab ini dan tunduk pada ketentuan-ketenluan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedur Otorita. Il;lrus ada pemberitahuan secukupnya mengenai 
pembangunan, penempatan dan pemindahan instalasi tersehut dan harus dipelihara 
cara yang tetap untuk memheri peringatan akan adanya instalasi-instalasi tersehut.

(b) instalasi-instalasi tersebut tidak boleh dibangun di tempat yang dapat menimbulkan 
gangguan terhadap penggunaan alur-alur taut yang diakui penting untuk pelayaran 
internasional atau di daeralt-daerah dimana terdapat kegiatan-kegiatan penangkapan 
ikan yang padat.

(c) zona-zona pengaman harus diadakan di sekitar instalasi-instalasi tersebut dengan 
tanda-tanda yang layak, untuk menjantin kesclamatan haik pelayaran maupun instalasi-
instalasi tersebut. Konfigurasi dan letak zona-zona pengaman tersebut tidak boleh 
sedemikian rupa sehingga . membentuk suatu. jalur_ yang menghalangi jalan masuk 
yang sah dari kapal- kapal ke zona maritim tertentu atau pelayaran melalui - alur-alur 
laut internasional.

(d) instalasi-instalasi demikian harus digunakan semata-mata untuk maksud-maksud 
damai.

(e) instalasi-instalasi tersehut tidak memiliki status schagai pulau. Instalasi-instalasi ter-
sebut tidak memiliki laut teritorial sendiri, dan kchadirannys tidak mempengaruhi 
penetapan garis batas laut teritorial, zona ekonorni eksklusif atau landas kontinen.

3 Kegiatan-kegiatan lain dalam lingkungan laut hams dilakukan dengan memperhatikan 
selayaknya kegiatan-kegiatan di Kawasan.
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Pasal 148
Peran serta Negara-negara 
berkembang dalam kegiatan-
kegiatan di Kawasan

Peran serta Negara-negara berkembang yang efektip dalarn kegiatan-kegiatan di 
Kawas.n harus ditingkatkan sehagaimana diatur secara khusus dalarn Bab ini, dengan 
memperhatikan seperlunya kepentingan-kepentingan dan keiwluhan khusus Negara-negara 
tersebut, dan terutama kepentingan khusus Negara-negara tak herpantai dan geografis tak 
beruntung di antara mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan yang timbul karena Ietaknya 
yang tidak menguntungkan, termasuk lctaknya yang jauh dari Kawasan dan kesukaran,akses ke 
dan dari Kawasan.

Pasal 149
Benda-benda purbakala dan bersejarah

Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai seiarah yang diternukan di 
Kawasan harus dipelihara atau digunakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu 
keseluruhan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari Negara 
anal, atau Negara asal-kebudayaan, atau Negara asal-kesejarahan dan asal-kepurbakalaan.

BAGIAN 3. PENGEMBANGAN KEKAYAAN-KEKAYAAN DI KAWASAN

Pasal 160
Kebijaksanaan-kebijaksanaan 
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan 
di Kawasan

Kegiatan-kegiatan di Kawasan sehagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, 
harus dilaksanakan sedemikian rupa hingga membantu pengembangan ekonomi dunia yang 
sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang, dan untuk memajukan 
kerjasama internasional bagi perkembangan secara rnenyeluruh semua Negara, khususnya 
Negara-negara berkembang dengan rnaksud untuk menjamin :

(a) pcngernbangan kekayaan di Kawasan :
(b) pengelolaan kekayaan Kawasan secara tertib, aman dan rasional, termasuk 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kawasan yang efektip dan pencegahan 
terjadinya limbah yang tidak perlu sesuai dengan asas-asas konservasi yang 
sehat;

(c) perluasan kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan demikian 
konsisten dengan pasal 144 dan 148 ;

(d) berperan serta dalam pendapatan-pendapatan Otorita dan alih teknologi kepada 
Perusahaan dan Negara-negara berkembang sebagairnana yang diatur dalam 
Konvensi ini :
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(e) menambah tersedianya mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan sebagaimana 
diperlukan bersama-sama dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari sumbersumber lain, 
untuk menjamin perseciiaan mineral-mineral itu bagi konsumen ;

(f1 pengembangan tingkat harga yang adil dan stahil yang memberi keuntungan bagi produsen 
dan layak bagi konsumen atas mineral-mineral yang dihasilkan baik dari Kawasan maupun 
dari sumber-sumber lain, dan pengembangan keseimbangan jangka panjang antara 
penawaran dan permintaan ;

(g) peningkatan kesempatan bagi semua Negara Peserta, dengan tidak memandang sistem 
sosial dan ekonominya atau letak geografinya, untuk berperan serta dalam pengembangan 
kekayaan-kekayaan Kawasan dan pencegahan monopoli kegiatan di Kawasan :

(h) perlindungan bagi Negara-negara berkembang dari akibat-akibat yang rnerugikan terhadap 
ekonomi dan penerimaan-penerimaan ek;nor mereka yang disebabkan oleh penurunan harga 
mineral yang terkena, atau dalam volume ekspor-eKspor mineral itu, sejauh pengurangan 
tersebut disebabkan oleh kegiatan di Kawasan sebagaimana diatur dalam pasal 151:

( i )  pengembangai warisan bersama untuk kemanfaatan umat manusia scbagai .uatu keseluruIi in; 
dan

(j) syarat-syarat untuk masuknya ke pasar-pasar bagi irnpor-impor mineral mineral yang dih; 
silkan dari kekayaan-kekayaan di Kawasan dan impor-impor komoditikomoditi yang 
dihasilkan dari mineral-mineral tersebut tidak boleh lebih menguntungkan ari pada yang 
diberlakukan bagi impor-impor dari sumber-sumber lainnya.

Pasal 151
Kebijaksanaan-kehijaksanaan Produksi

I. (a). f)engan tidak mengurangi sasaran-sasaran yang tercantum dalam pasal 150 dan untuk 
melaksanakan ketentuan sub-ayat (h) pasal tersebut, Otorita, bertindak melalui fcrum-forum 
yang ada atau pengaturan-pengaturan ba;u atau perjanjianperjanjian yang tepat, dalam 
mana semua pihak yang berkepentingan berperan serta, termasuk r ik produsen-produsen 
maupull konsumen-konsumen, hams mengambil tindakan-t ndakan yang perlu untuk 
mcningkatkan pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas pas»-pasar komoditi yang dihasilkan 
oleh mineral-mineral yang berasal dari Kawasan, pada tingkat harga yang memberi 
keuntungan bagi para produsen dan layak bagi para konsumen. Semua Negara Peserta 
hams bekerja sama untuk mencapai tuju;.n ini.

(h )  Otorita mempunyai hak untuk berperan serta dalam setiap konperensi komoditi mengenai 
komoditi-komoditi tcrse'out dan dimana semua pihak-pihak yang berkepentinp n termasuk 
para produsen dan konsumen, berperan serta. Otorita mempunyai hal: untuk menjadi pihak 
dalam setiap pengaturan dan perjanjian yang diha-
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silkan konperensi tersebut. Peran serta Otorita dalam setiap badan yang dibentuk 
menurut .pengaturan-pengaturan atau perjanjian-perjanjian demikian harus bertalian 
dengan produksi di Kawasan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan badan terse-
but yang relevan.

(c) Otorita harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pengaturan atau 
perjanjian sebagaimana disehut dalam ayat ini dengan cara yang menjamin pe-
laksanaan yang seragam dan non-diskriminasi mengenai sernua produksi mineral-
mineral yang bersangkutan di Kawasan. Dalam melakukan hal itu, Otorita harus ber-
tindak dengan cara konsisten dengan ketentuan-ketentuan kontrak-kontrak yang ada 
dan rencana kerja Perusahaan yang telah disetujui.

?. (a) Selama masa peralihan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3, produksi komersial 
tidak dilakukan menurut rencana kerja yang sudah disetujui sampai opera-tor telah 
mengajukan permohonan untuk dan telah diberikan ijin produksi oleh Otorita. Ijin 
produksi tersehut tidak boleh diajukan atau dikeluarkan untuk masa lebih dari lima 
tahun sebelum produksi kornersial pertama yang telah direncanakan berdasarkan 
rencana kerja dimulai, kecuali dengan memperhatikan sifat dan waktu 
perkembangan proyck, ketentuan-ketentuan, perattran-peraturan dan prosedur-
prosedur Otorita menentukan jangka waktu yang lain.

(b) Dalam permohonan ijin produksi, operator harus menyehutkan secara tegas jumlah 
nikel setiap tahun yang diharapkan akan didapatkan berdasarkan rencana kerja 
yang telah disetujui. Permohonan tersebut harus memuat rencana pengeluaran-
pengeluaran yang dilakukan operator, setelah is menerima ijin yang diperhitungkan 
secara wajar urituk memungkinkannya memulai produksi komersial pada tanggal 
yang direncanakan

(c) untuk tujuan sub-ayat (a) dan (b), Otorita harus menetapkan syarat-syarat pelak-
sanaan yang tepat sesuai dengan Lampiran Ill pasal 17;

(d) Otorita harus mengeluarkan ijin produksi untuk tingkat produksi yang diajukan, 
kecuali jika jumlah tingkat itu dan tingkat-tingkat yang sudah diijinkan melampaui 
pagu produksi nikel, sebagaimana yang diperhitungkan menurut ayat 4 dalam tahun 
dikeluarkannya ijin produksi, selama tiap tahun produksi yang direncanakan itu 
masih berada dalarn masa peralihan.

(e) apabila dikeluarkan, ijin produksi dan permohonan yang disetujui itu akan menjadi 
bagian dari rencana kerja yang disetujui.

(f) apabila permohonan operator untuk ijin produksi ditolak menurut ,:.ab-ayat (d), 
setiap waktu operator tersehut dapat mengajukan lagi permohonan kepada Otorita

3. Masa peralihan akan mulai berlaku lima tahun ,ebelum tanggal 1 Januari dari tahun 
dalam mana produksi komersial pertama direncanakan dimulai berdasarkan rencana kerja yang 
disetujui. Apahila produksi komersial pertama ditangguhkan.lebih lama dari tahun yang di•
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reneanakan semula, permulaan masa peralihan dan pagu produksi yang diperhitungkan 
semula akan discsuaikan dengan penangguhan tersebut. Masa peralihan akan berlangsung 
selama 25 tahun atau sampai akhir Konperensi Peninjauan Kembali sebagaimana disebut 
dalam pasal 155 atau sampai hari mulai berlakunya pengaturan-pengaturan atau perjanjian-
perjanjian baru seperti tersebut dalam ayat 1, yang mana saja yang paling dahulu._ Otorita 
akan mulai kembali memegang kekuasaan yang ditetapkan dalam pasal ini untuk sisa masa 
peralihan jika pengaturan-pengatura atau perjanjian-perjanjian tersebut telah tidak berlaku 
lagi atau menjadi tidak efektip lagi karen sebab apapun.

4. (a). pagu produksi untuk setiap tahun dalam masa peralihan adalah jumlah dari
(i) perbedaan antara trend line values konsumsi nikel, yang dihitung menurut 

sub-ayat (b) untuk satu tahun sebelum tahun dimulainya produksi 
komersial pertama dan satu tahun sebelum dimulainya masa peralihan; 
dan

(ii) enampuluh persen dari perbedaan antara trend line values untuk 
konsumsi nikel, yang dihitung menurut sub-ayat (b), untuk tahun ijin 
produksi yang diajukan dan satu tahun sebelum tahun produksi komersial 
yang pertama.

(b) untuk tujuan sub-ayat (a) :
(i) trend line values yang digunakan untuk menghitung pagu produksi nikel 

adalah nilai konsumsi .nikel tahunan berdasarkan trend line yang dihitung 
selama tahun mana ijin produksi telah diberikan. Trend line akan 
didasarkan pada regresi linear dari. Iogantmus konsumsi nikel yang 
sebenarnya untuk masa 15 tahun terakhir untuk mana data tersebut masih 
tersedia, dengan faktor waktu sebagai variabel independen. Trend line ini 
akan disebut trend line yang asli.

(ii) apabila tingkat pertambahan tahun trend line yang asli kurang dari 3 
persen maka trend line yang digunakan untuk menentukan jumlah yang 
disebut dalam sub-ayat (a) sebaliknya adalah satu tingkat 
pertu.mbuhan/garis yang melampau trend line yang asli pada nilai untuk 
tahun pertama dari masa waktu 15 tahur yang relevan, dan bertambah 
sebesar 3 persen setahun; tetapi dengan ketentuar bahwa pagu produksi
yang ditentukan untuk tiap tahun selama masa perali han bagaimanapun 
tidak boleh melehihi selisih antara trend line values yang asli untuk tL.hun 
itu dan trend line values yang asli untuk satu tahun hehelurn dimulainya 
masa peralihan.

5. Otorita harus mencadangkan untuk produksi pertama Perusahaan sejumlah 
38.000 metrik ton nikel dari pagu produksi yang ada di hitung menurut ayat 4.

6. (a) seorang operator setiap tahunnya boleh memproduksi kurang dari atau 
sampai 8 persen lebih dari tingkat produksi tiap tahun mineral-mineral 
yang berasal dari nodul-nodul polimetalik sebagaimana ditentukan dalam ijin 
produksinya, dengan ketentuan bahwa jumlah produksi secara keseluruhan 
tidak boleh lebih dari apa yang ditentukan dalam ijin. Setiap kelebihan di 
atas 8 persen hingga 20 persen
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pada setiap tahun, atau setiap kelebihan dalarn. tahun pertama dan trrhun-tahun 
berikutnya sesudah dua tahun berturut-turut dalarn waktu mana telah terjadi 
kelebihan, harus dirundingkan dengan Otorita dimana operator diharuskan 
untuk mendapatkan ijin produksi tambahan untuk menutup kelebihan tadi.

(b) permohonan-permohonan untuk ijin produksi tambahan tersebut harus lipertim 
bangkan oleh Otorita hanya sesudah semua permohonan yang belum diputuskar 
yang diajukan oleh operator -operator yang belum menerima ijin produksi telah di 
tangani dan setelah mempertimbangkan pula sepatutnya kemungkinan pemohon 
pemohon lainnya. Otorita harus berpegang pada alas tidak melehihi jumlah 
produk si total yang diijinkan menurut pagu produksi tiap tahun dalarn masa 
peralihan Otorita tidak akan mengijinkan produksi berdasarkan rencana kerja 
manapur untuk suatu jumlah lebih dari 46.500 metrik ton nikel tiap tahun.

7. Tingkat-tingkat produksi logam-logam lain seperti tembaga, cobalt dan rnangan 
yank diperoleh dari nodul-nodul polimetalik yang diambil berdasarkan suatu ijin produksi, tidak 
hole. lebih tinggi dan tingkat yang akan diproduksi seandainya operator telah 
memproduksikan ting kat tertinggi nikel dari nodul-nodul tersebut menurut pasal ini. Otorita 
harus menetapkan keten tuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur sesuai 
dengan Lampiran ill pasal I untuk melaksanakan ketentuan ayat ini.

8. Flak - hak dan kewajiban - kewajiban yang herhubungan dengan praktek-praktel. 
ekonomi yang tidak adil berdasarkan perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral yang 
relevan harus diterapkan dalam eksplorasi dan eksploitasi mineral-mineral yang berasal dari 
Kawasan Dalam penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan ketentuan ini, Negara-negara 
Peserta yank merupakan Pihak-pihak pada perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral 
tersebut harus menggu nakan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian-
perjanjian tersebut.

9. Otorita mempunyai kekuasaan untuk membatasi tingkat produksi mineral-minera 
yang berasal dari kawasan, selain mineral-mineral yang berasal dari nodul-nodul polimetalik, 
ber dasarkan syarat-syarat dan dengan menggunakan metode-metoda yang dianggap 
memadai dengar menetapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan pasal 161 ayat 8.

10. Atas rekomendasi Dewan berdasarkan nasehat dari Komisi Perencanaan 
Ekonomi Majelis harus menetapkan sistem ganti rugi atau mengambil tindakan-tindakan lain 
berupa bantu an pcnyesuaiaan ekonomi termasuk kcrjasama dengan hadan-hadan khusus 
dan organisasi-organi sasi internasional lain untuk membantu Negara-negara berkembang 
yang menderita akibat burui yang berat terhadap penerimaan ekspor atau ekonomi mereka 
yang diakibatkan oleh penurunar harga mineral atau jumlah ekspor mineral itu, sejauh 
penurunan tersebut disebabkan oleh kegia tan-kegiatan di Kawasan. Otorita atas permintaan 
hams memprakarsai penelaahan mengenai masa lah-masalah yang dihadapi oleh Negara-
negara tersebut yang mungkin terkena pengaruh palint berat, dengan maksud untuk 
memperkecil kesulitan-kesulitan dan membantu mereka dalan penyesuaian ekonominya.
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Pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi Otorita

I. Dalam melaksanakan kekuasaan dan fungsinya, Otorita hares menghindarkan dis-
kriminasi termasuk dalam pemberian kesempatan-kesempatan untuk kegiatan-kegiatan di 
Kawasan.

2. Namun sebagaimana ditentukan khususnya dalam Bab ini, dibenarkan untuk mem-
berikan pertimbangan----pertimbangan khusus kepada Negara-negara berkembang, termasuk 
terhadap Negara tak berpantai dan Negara yang sccara geografis tidak beruntung di antara 
mereka.

Pasal 153
Sistem eksplorasi dan cksploitasi

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan 
oleh Otorita atas nama umat manusia sebagai suatu keseluruhan sesuai ketentuan pasal ini dan 
juga ketentuan-ketentuan lain dalam Bab ini yang relevan dan Lampiran-lampiran yang relevan 
serta ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

2. Kegiatan-kegiatan di-Kawasan harus dilaksanakan sebagaimana digambarkan dalam 
ayat 3 :

(a) oleh Perusahaan, dan

(b) bersama-sama dengan Otorita oleh Negara-negara Peserta atau perusahaan 
Negara-, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaaan Negara-
negara Peserta atau yang sccara efektip dikendalikan oleh mereka atau 
warganegara mereka, jika disponsori oleh Negara-negara tersebiut, atau oleh setiap 
kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
dalam Bab ini dan dalam Lampiran III.

3. Kegiatan-kegiatan di Kawasan hares dilaksanakan berdasarkan 'rencana kerja tertulis 
yang resmi yang dibuat sesuai dengan Lampiran III dan disetujui oleh Dewan setelah ditelaah 
oleh Komisi Hukum dan Tehnik. Dalam hal kegiatan-kegiatan di Kawasan dilaksanakan sebagai-
mana diijinkan oleh Otorita dan dilakukan oleh satuan-satuan yang disch.it dalam ayat 2 (b), 
rencana kerja, sesuai dengan lampiran 111 pasal 3, harus dalam bentuk kontrak. Kontrak-
kontrak tersebut dapat menetapkan pengaturan-pengaturan bersama sesuai dengan Lampiran III 
pasal 11.

4. Otorita harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan. di Kawasan se-
bagaimana diperlukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan Bab ini yang relevan dan Lampiran-
lampiran yang bersangkutan dengannya, dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedur Otorita serta rancana kerja yang disetujut berdasarkan ayat 3. Negara-negara 
Peserta harus membantu Otorita dengan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk men-
jamin pemenuhan ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 139.
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5. Otorita mempunyai hak untuk setiap waktu mengambil tindakan apapun yang di-
tentukan dalam Bab ini untuk menjamin dipenuhinya peraturan-peraturannya, dan 
pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan pengaturan yang diberikan kepadanya menurut 
ketentuan Bab ini atau berdasarkan kontrak apapun. Otorita mempunyai hak untuk 
memeriksu semua instalasi di Kawasan yang digunakan sehubungan dengan kegiatan-
kegiatan di Kawasan.

6. Kontrak berdasarkan ayat 3 hares memberikan kepastian kerja. Sesuai dengan 
itu kontrak tersebut tidak boleti ditinjau kembali, ditangguhkan atau dihentikan kecuali 
berdasarkan Lampiran I11 pasal 18 dan 19.

Pasal 154
Peninjauan kembali secarn berkala

Setiap lima tahun terhitung sejak berlakunya Konvensi ini, Majelis hares 
nwrngadakan peninjauan kembali secara umum dan sistimatis cara hagainiann rejirn inl~ 
iunciIwUl Knwnsan yang didirikan dalam Konvensi ini beroperasi dalam praktck. Dalam 
rangka pcninjnii;in ini, Majelis boleh mengambil, atau menyarankan agar badan-badan lain 
mengambil, t indakan iu(lak;in .sctiual dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur 
dalam Bab ini dan Lampiran-lampiran yang berhubungan dengannya yang akan menuju pada 
perbaikan pelaksanaan rejim.

Pasal 155

Konperensi Peninjauan Kembali

1, Lima belas tahun sejak tanggal 1 Januari dari tahun produksi komersial yang 
pertama dimulai berdasarkan suatu rencana kerja yang disetujui, Majelis hares mengadakan 
suatu konperensi untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan dalam Bab ini dan Lampiran-
lampiran yang relevan yang mengatur sistem eksplorasi dan eksploitasi kekayaan-kekayaan 
di Kawasan. Konperensi Peninjauan Kembali itu akan mempertimbangkan secara terperinci, 
dalam rangka pengalaman yang diperoleh selama masa itu :

(a) apakah ketentuan-ketentuan Bab ini yang mengatur sistem eksplorasi dan ekploi-
tasi kekayaan-kekayaan di Kawasan dalam segala hal telah mencapai 
tujuannya, termasuk apakah ketentuan tersebut telah memberi manfaat bagi 
umat manusia sebagai suatu keseluruhan ;

(b) apakah, selama masa limabelas tahun, eaerah-daerah yang dicadangkan telah 
dieksploitasi dengan cara efektip dan berimbang dibandingkan cdengan daerah 
yang tidak dicadangkan ;

(c) apakah pengembangan dan penggunaan Kawasan dan kekayaan-kekayaannya 
telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga membantu pengembangan 
ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang 
berimbang ;

(d) apakah pemonopolian kegiatan-kegiatan di Kawasan telah dicegah ;
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(e) apakah kebi jaksanaan-kebi j jaksanaan yang ditentukan 'dalam pasal 150 
dan 15 telah dipenuhi; dan

(f) apakah sistem tersebut-telah mengakibatkan pembagian yang adi l  dari 
keunturgan keuntungan yang diperoleh dari  kegiatan-kegiatan di Kawasan, 
dengan memperhat i  kan secara khusus kepent ingan-kepent ingan dan 
kebutuhan-kebutuhan Negara negara berkembang.

2. Konperensi Peninjauan Kembali  harus menjamin terpel iharanya asas warisan 
bersam2 umat manusia sebagai suatu keseluruhan, re j im internasional yang dibentuk 
untuk menjamin ekploi tasi  yang adi l  dari kekayaan-kekayaan di  Kawasan untuk 
kemanfaatan semua negara,  khususnya Negara-negara berkembang, dan suatu Otorita 
untuk mengorganisir ,  mclaksanakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan di  Kawasan. 
Konperensi i tu juga harus menjamin dipertahankannya asas-asas yang ditetapkan dalam 
Bab in i berkenaan dengan peniadaan tuntutan atau pelaksanaan kedaulatan terhadap 
bagian manapun dari Kawasan, hak-hak dan peri laku umum Negara-negara yang 
berkenaan dengan Kawasan,dan peranserta mereka dalam kegiatan-kegiatan di 
Kawasan sesuai dengan Konvensi in i,  pencegahan pemonopolian kegiatan-kegiatan di 
Kawasan, penggunaan Kawasan semata-mats untuk .maksud-maksud damai,  aspek-
aspek ekonomi kegiatan-kegiatan di Kawasan, penelit ian i lmiah kelautan, alih teknologi, 
perl indungan l ingkungan laut, perlindungan kehidupan manusia,  hak-hak Negara-negara 
pantai ,  status hukum perairan di  atas Kawasan dan ruang udara di  atasnya dan 
akomodasi antara kegiatan-kegiatan di  Kawasan dan kegiatan-kegiatan lain d i 
l ingkungan laut .

3. Prosedur pengambilan keputusan yang berlaku dalam Koperensi Peninjauan 
Kembal i  harus sama dengan yang berlaku pada Konperensi Perserikatan Bangsa 
Bangsa Ketiga tentang Hukum t au t .  Koperensi i tu harus mengadakan set iap usaha untuk 
mencapai persetujuan atas se t iap amandemen dengan cara konsensus dan t idak akan 
ada pemungutan suara mengenai masalahmasalah tersebut sampai semua usaha untuk 
mencapai konsensus telah di lakukan.

4 Jika l ima tahun setelah dimulainya Konperensi Peninjauan Kembal i  t idak 
dicapai per•  setujuan mengenai sistem eksplorasi dan eksploitasi kekayaan-kekayaan 
Kawasan,makadalam dua belas bulan berikutnya Konperensi boleh memutuskan, dengan 
mayoeitas t iga perempat dari Negara-negara Peserta, untuk meratif ikasi atau mengaksesi 
amandemen-amandemen yang mengganti atau merubah sistem yang dianggapnya perlu 
dan layak. Amandemen-amandemen tersebut akan berlaku bagi semua Negara Peserta 
dua belas bulan setelah pendepositan piagam rat if ikasi  atau aksesi,  o leh t iga perempat 
dari Negara-negara Peserta.

5 .  Amandemen - amandemen yang diterima oleh Konperensi Peninjauan Kembal i 
berdasarkan pasal in i  t idak akan mempengaruhi hak-hak yang telah diperoleh 
berdasarkan kontrakkontrak yang ada.
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BAGIAN 4. OTORITA

SUB BAGIAN A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 156
Pembentukan Otorita

1. Dengan ini dibentuk Otorita Dasar Laut lnternasional yarn akan berfunjsi sesuai 
dengan Bab ini.

2. Semua Negara Peserta secara ipso facto adalah anggota Otorita.

3. Para peninjau pads Konperensi Perserikjtan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang 
Hukum Laut yang telah menandatangani Akta Akhir (Final Act) dan yang tidak disebutkan 
dalam pasal 305 ayat 1 (c), (d), (e), atau (f), mempunyai hak untuk berperan Berta dalam 
Otorita sebagai ppninjau, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedurnya.

4. Otorita berkedudukan di Jamaica.

5. Otorita dapat membentuk pusat-pusat atau kantor-kantor regional yang 
dianggapnya perlu bagi pelaksanaan fungsi - fungsinya.

Pasal 157
Sifat dan asas-asas dasar Otorita

1. Otorita adalah organisasi yang melaluinya Negara-Negara Peserta harus, 
sesuai dengan Bab ini, mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan, terutama 
dengan tujuan untuk mengelola kekayaan-kekayaan di Kawasan.

2. Kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi Otorita adalah kekuasaan-kekuasaan 
dan fungsi-fungsi yang secara tegas diberikan kepadanya berdasarkan Konvensi ini. I Otorita
mempunyai kekuasaan incidental, konsisten dengan Konvensi ini, sebagaimana yang tersirat 
dalam dan di - perlukan untuk pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsinya 
berkenaan dengan kegia tan-kegiatan di Kawasan.

3. Otorita didasarkan atas asas persamaan kedaulatan semua anggotanya.

4. Semua anggota Otorita, hams memenuhi berdasarkan itikad balk 
kewajiban=kewaji ban yang mereka pikul sesuai dengan Bab ini untuk menjamin bagi mereka 
semua hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang timbul dari keanggotaannya.
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I .  Dengan ini dibentuk sebagai badan-badan utama Otorita, sacs Majelis, satu Dewan dan 
satu Sekretariat.

:2. Dengan ini dibentuk Perusabaan, badan metalui mina Otorita akan melakukan fungsi-
fungsi yang tersebut dalam pasal 170 ayat I .

3. Badan-badan tambahan yang dianggap perlu dapat dibentuk berdasarkan Bab ini.

4. Setiap badan utama Otorita dan Perusabaan hare, bertanegung jawab terhadap pe-
laksanaan kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi yang dibeiiLan kepadanya. I)i dalanr pelaksanaan 
kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsinya tersebut. setup Madan harus mencegab penganrbilan 
tindakan apapun yang dapat menyimpang dari atau mengbalang-balangi pelaksanaan kekuasaan-
kekuasaan dan fungsi-fungsi khusus yang diberikan kepadu badan lainnya.

SUB BAGIAN B. MAJELIS

Pasal 159

Susunan, Prosedur dan pcmungutan suara

I . Majelis terdiri dari semua anggota Otorita. Setiap anggota nn nipunv;ii seor;ing wakil di 
(\•lajelis, )ang dapat didantpingi oleh pengganti-pengganti dan penascli,ii-penasebat.

2. Majelis akan bertennr d a l =  sidang tahun \ang t.'tap. dan di dalatu sidang-siding 
khusus yang diputuskan oleh Majelis atau diadakan uleb Sekretaiis .Ienderal atas permintaan Dewan 
atau atas permintaan mayoritas anggota Otorita.

3. Sidang-sidang akan diadakan di tempat kedudukan Otorita kecuali jika ditentukan lain 
oleh Majelis.

4. Majelis harus menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur - prosedurnya sendiri. 
Pada perrnulaan setiap sidang tetapnya, Majelis akan memilih Ketua dan pejabat-pejabat lainnya yang
dianggap perlu. Mereka akan bertugas hingga terpilihnya Ketua dan pejabat-pejabat Baru lainnya pada 
sidang tetap berikutnya.

5. Mayoritas anggota Majelis akan merupakan suatu quorum.

6. Setiap anggota Majelis mempunyai satu suara.

7. Keputusan mengenai masalah prosedur, termasuk keputusan-keputusan untuk me-
ngadakan sidang-sidang khusus Majelis, harus diambil berdasarkan mayoritas anggota yang hadir dan 
memberi suara.
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8. Keputusan-keputusan mengenai masalah substansi akan diambil dengan mayoritas 
dua pertiga dari anggota yang hadir dan memberikan wain, dengan ketentuan bahwa mayoritas 
tersebut mencakup mayoritas anggota yang ikut serta dalam sidang. Jika timbul persoalan 
apakah suatu masalah merupakan masalah substansi atau tidak, persoalan tersebut harus 
dianggap sebagai masalah substansi kecuali jika ditentukan sebaliknya olch Majelis dengan 
mayoritas yang diperlukan untuk keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi.

9. Jika masalah substansi muncul dalam pemungutan suara untuk pertama kali, maka 
Ketua, apabila diminta oleh paling sedikit seperlima anggota-anggota Majelis, dapat dan harus 
menangguhkan masalah pemungutan suara mengenai persoalan tersebut untuk satu jangka 
waktu yang tidak lebih dart lima hari kalender. Ketentuan ini hanya boleh diterapkan sekali 
untuk setiap masalah dan•tidak boleh diterapkan sedemikian rupa sehingga menangguhkan 
pembahasan suatu masalah sampai melewati akhir masa sidang.

10. Berdasarkan permintaan tertulis kepada Ketua yang disponsori oleh tidak kurang 
dari seperempat jumlah anggota Otorita untuk memperoleh suatu pendapat nasehat mengenai 
apakah suatu usul yang diajukan kepada Majelis tentang masalah apapun sesuai dengan 
Konvensi ini, Majelis harus meminta Karnar - Sengketa Dasar Laut dari Pengadilan Internasional 
untuk Hukum Laut untuk memberikan pendapat nasehatnya mengenai hal tersebut, dan harus 
rnenangguhkan pemungutan suara mengenai usul itu sambil menunggu diterimanya pendapat 
nasehat dari Badan. Jika pendapat nasehat itu tidak diterima sebeltirrm minggu terakhir dari
sidang dimana pendapat nasehat itu dimintakan, Majelis hams memutuskan kapan mereka akan 
bertemu untuk mengadakan pemungutan suara mengenai usul yang ditangguhkan itu.

Pasal 160
Kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi

1. Majelis sebagai satu-satunya, badan dari Otorita .yang terdiri dari semua anggota, 
merupakan badan tertinggi Otorita kepada siapa badan-badan utama lainnya bertanggung 
jawab sebagaimana secara khusus ditetapkan dalam Konvensi ini. Majelis memiliki kekuasaan 
menetapkan kebijaksanaan umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang 
relevan, mengenai setiap masalah atau hal dalam batas kewenangan Otorita.

2. Sebagai tambahan, kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi Majelis adalah :

(a) memilih anggota-anggota Dewan sesuai dengan pasal 161 ;

(b) memilih Sekretaris Jenderal dari• antara calon-calon yang diusulkan oleh Dewan ;
(c) memilih anggota Dewan Pimpinan dan Direktur Jenderal Perusahaan atas 

rekomendasi Dewan ;
(d) membentuk badan-badan tambahan yang dianggapnya perlu bagi pelaksanaan 

lungsi-fungsinya sesuai dengan Bab ini. Dalam menetapkan susunan badan 
tambahan ini harus dipertimbangkan seperlunya asas pembagian geografis yang 
adil dan ke-
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pentingan-kepentingan khusus serta kebutuhan akan anggota-anggota yang meme-
nuhi syarat dan cakap dalam masalah teknis yang relevan yang dihadapi oleh badan-
badan tersebut.

(e) menaksir iuran-iuran anggota-anggota kepada anggaran administratip Otori ta  sesuai 
dengan skala taksiran yang disepakati berdasarkan skala yang digunakan untuk 
anggaran tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Otori ta mempunyai penghasilan
yang cukup dari sumber-sumber lain untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran ad-
ministrat ipnya.

( f ) ( i ) , atas rekomendasi Dewan, mempertimhangkan dan menyetujui ketentuan-ketentuan, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur mengenai pembagian yang adil dari 
keuntungan-keuntungan keuangan dan ekonomi lainnya yang berasal dari kegiatan-
kegiatan di Kawasan. pembayaran-pemhayaran dan iuran-iuran sesuai dengan pasal 
82, dengan mempertimhangkan serara khusus kepentingan -kepentingan dan 
kebutuhan-kebutuhan Negara-negara herkemhang dan rakyat yang belum 
memperoleh kemerdekaan secara penuh atau status; berpemerintahan sendiri 
lainnya. Apahila Majelis tidak menyetujui re= komendasi Dewan, maka Majelis akan 
mengembalikannya kepada Dewan untuk dipcrtimbangkan kembali dengan 
mengingat pandangan yang telah di
nyatakaa oleh Majelis :

( i i )  mempertimhangkan dan menyetujui ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedur Otorita dan setiap perubahan-perubahan terhadapnya. yang untuk 
sementara telah diterima oleh Dewan sesuai dengan pasal

ayat 2 (0) (ii). Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedurprosedur 
ini haruslah berkaitan dengan prospekting, eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan. 
pcngelolaan keuangan dan administrasi intern Otori ta dan atas rekomendasi Dewan 
Pimpinan Perusahaan mengenai pengalihan dana dari Perusahaan kepada Otorita :

(g) memutuskan tentang pembagian yang adil mengenai keuntungan-keuntungan keuangan 
dan ekonomi Iainnya yang didapat dari kegiatan-kegiatan di Kawasan, sesuai dengan 
Konvensi in i  dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur 
Otorita :

(h) merper t imbangkan  dan menyetujui rancangan anggaran tahunan dari Otorita yang 
diajukan oleh Dewan ;

(1) memeriksa laporan laporan berkala Dewan dan Perusahaan dan laporan-laporan khusus 
yang dimintakan pada Dewan atau setiap badan Otorita lainnya ;

( j )  mempraka r s a i  d i a d a 4 m i Itlen?alukan rekomendasi-rekomendasi
Yana  b a r 1 ' 0 " 4%4�memaj iti i \ 4cerjasama internasional mengenai kegiatan-kegi-
atan di Kawasan dan ti t d o r o n g  perkembangan yang progresip dari hukum inter-

.% :lag berkeitaA dengan kegiatan-kegiatan tersebut dan pengkodifikasiannyt i
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(k )  mempertimbangkan masalah-masalah yang bersifat umum yang bertalian dengan ke-
giatan-kegiatan di Kawasan, khususnya yang dihadapi oleh Negara-negara berkem-
bang, demikian pula masalah-masalah yang dihadapi Negara-negara sehuhungan 
dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan karena letak geografis mereka, terutama Ne-
gara-negara tak berpantai dan Negara-negara yang secara geografis tidak 
beruntung;

(I) atas rekotnendasi Dewan, berdasarkan nasehat Komisi Perencanaan ekonomi. mene-
tapkan suatu sistem ganti rugi atau tindakan-tindakan hantuan pcnyesuaian ekonomi 
lainnya sehagaimana ditentukan dalam pasal 151 ayat 10;

(m) menangguhkan pelaksanaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan sesuai de-
ngan pasal 185 :

(n) membahas setiap masalah atau hal yang termasuk wewenang Otorita dan menentu-
kan badan Otorita mana yang harus ntenangani masalah atau hal demikian yang 
tidak secara khusus diserahkan kepada suatu badan tertentu, konsisten dengan 
pembagian kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi di antara badan-badan Otorita.

SUB 13AGIAN C DEWAN Pasal 161
Komposisi, Prosedur dan pemungutan suara

1. Dewan teruiri dari 36 anggota Otorita yang dipilih oleh Majelis dengan urutan sehagai 
heriktit

(a) empat anggota di antara Negara-negara Peserta yang selarna lima tahun terakhir, 
berdasarkan statistik yang ada telah mcmal:ai lebih 2 persen dari scluruh konsumsi 
dunia atau yang telali mempunyai impor bersih lebih 2 persen dari seluruh impor 
dunia komoditi yang dihasilkan dari kategori-kategori mineral yang akan diperoleh 
dari Kawasan. dan hagaimanapun juga, sate Negara dari Lropa Timur (Sosialis), 
demikian juga pemakai terbesar

(b) empat anggota di antara delapan Negara-negara Peserta yang mempunyai investasi 
terbesar dalam persiapan untuk dan penyelenggaraan kegiatan di Kawasan, baik 
secara langsung atau melalui warganegaranya termasuk paling sedikit satu Negara 
dari daerah Eropa 'Timur (Sosialis) ;

(c) empat anggota diantara Negara-negara Peserta yang berdasarkan produksi di 
kawasan dalam yurisdiksi mereka merupakan eksportir -eksportir bersih besar dari 
kategori-kategori mineral-mineral yang akan diambil dari Kawasan, termasuk paling 
sedikit dua Negara berkembang yang ekspor mineral tersebut mernpunyar pengaruh 
besar bagi ekonominya ;

(d) enam anggota diantara Negara-negara Peserta berkembang yang mewakili kepen-
tingan-kepentingan Khusus. Kepenttngan-kepentingan khusus yang diwakili harus 
mencakup kepentingan Negara yang jumlah penduduknya besar, Negara-negara 
tak berpantai atau yang secara geografis tidak beruntung, Negara-negara yang 
merupakan importir . besar dari kategori mineral-mineral yang akan diambil dari 
Kawasan, Negara-negara yang merupakan produsen yang potensial dari mineral-
mineral tersebut, dan Negara-negara kurang berkembang;
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';•I delapanhelas anggota dipilih sesuai dengan asas untuk menjamin pembagian kursi 
secara geografis yang adil dalam Dewan sebagai suatu keseluruhan, dengan 
ketentuan hahwa setiap daerah geografis harus mempunyai paling sedikit satu 
anggota � ant; (lipilih berdasarkan sub-ayat ini. Untuk tujuan ini yang dimaksud 
dengan daerah-daerah geografis adalah Afrika, Asia, Eropa Timiir (Sosialis), 
Amerika Latin dan Eropa Barat dan Lain-lain.

2. Ualam memilih anggota-anggota Dcwan scsuai dengan ayat 1, Majelis harus 
menjamin hahwa :

(a) Negara-negara tak berpantai dan Negara-negara yang secara geografis tidak 
beruntung diwakili hingga pada taraf yang cukup scbanding dengan perwakilan 
mcreka dalam Majelis ;

(b) Negara-negara pantai, terutama Negara-negara berkembang yang tidak 
memenuhi persyaratan berdasarkan ayat I(a), (h), (c) dan (d) diwakili hingga 
pada taraf yang cukup sebanding dengan perwakilan mereka dalam Majelis ;

(c) setiap kelompok Negara-negara 1'eserta yang akan diwakili dalam Dewan, 
diwakili oleh anggota-anggota kelompok itu, jika ada, yang diusulkan oleh 
kelompok terse-but.

3. Pemilihan-pemilihan akan dilakukan dalam sidang-sidang tetap Majelis. Setiap 
anggota Dewan dipilih untuk masa kerja empat tahun. Akan tetapi, di dalam pemilihan 
pertama, masa jahatan dari setengah anggota-anggota setiap kelompok tersebut dalam ayat 
1 haruslah dua tahun.

4. Anggota-anggota Dewan dapat dipilih kembali, akan tetapi harus diperhatikan 
k.e•• inginan untuk mengadakan pergiliran keanggotaan.

5. Dewan melaksanakan fungsinya di tempat kedudukan Otorita, dan bersidang 
sesering kepentingan Otorita menghendakinya, tetap tidak kurang dari tiga kali setahun.

6. Mayoritas anggota Dewan akan merupakan suatu quorum.

7. Seti7p anggota Dewan mempunyai satu suara.

8. (a) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah prosedur diambil dengan
mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara ;

(b) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi yang timbut 
beidasar kan ketentuan-ketentuan berikut ini diambil dengan mayoritas dtia 
pertiga dari anggota-anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan 
ketentuan bahwa mayo ritas tersebut mencakup mayoritas anggota-anggota 
Dewan: pasal 162, ayat 2, sub-
ayat (f); (g); (h); (i) ; (n) ; (p) ; (v) ; pasal 191.
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(c) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi yang timbul menu-rut
ketentuan-ketentuan berikut ini harus diambil dengan mayoritas tiga perempat dari
anggota yang hadir dan memberikan suara, 'dengan ketentuan bahwa mayoritas 
tersebut mencakup mayoritas dari pada anggota Dewan : pasal 162 ayat 1; pasal 162 
ayat 2 sub ayat (a); (b); (c); (d); (e); (1); ((r); (s); (t); (u) dalam hal-hal tidak 
dipenuhinya kewajiban oleh seorang kontraktor atau oleh sponsor ; (w) dengan 
ketentuan bahwa perintah-perintah yang dikeluarkan berdasarkan sub-ayat ini dapat 
mengikat tidak lebih dari 30 hari kecuali jika dikuatkan oleh suatu keputusan yang 
diambil sesuai dengan sub-ayat (d); pasal 162, ayat 2, sub-ayat (x); (y); (z); pasal 163 
ayat 2; pasal 174 ayat 3; Lampiran IV pasal 11.

(d) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah substansi yang timbul menu-rut 
ketentuan-ketentuan berikut ini harus diputuskan dengan mufakat : pasal 162 ayat 2 (m) 
dan (o); menyetujui amandemen-amandcmen terhadap Bab XI.

(e) Untuk tujuan sub-ayat (d); (f); dan (g), "mufakat" berarti tidak adanya suatu keberatan 
resmi apapun. Dalam jangka waktu 14 hari setelah diserahkannya usul kepada Dewan, 
Ketua Dewan menentukan apakah akan terdapat suatu keberatan resmi terhadap usul 
tersebut. Jika Ketua menetapkan bahwa akan ada keberatan demikian, Ketua dalam 
waktu tiga hari setelah penetapan terse-but, membentuk dan menyidangkan suatu 
Panitia konsiliasi yang beranggotakan tidak lebih dari sembilan anggota Dewan yang 
diketuainya sendiri dengan tujuan untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan 
pendapat dan mengajukan usul yang dapat diterima secara konsensus. Panitia konsiliasi 
harus bekerja secepatnya danmelapor pada Dewan dalam waktu empatbelas hari setelah 
pembentukannya. Apabila Panitia konsiliasi tidak mampu merekomendasikan suatu usul 
yang dapat diterima dengan konsensus, maka Panitia itu dalam laporannya harus 
memaparkan dasar penolakan usul itu.

(f) Keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang tidak disehutkan di atas, yang 
merupakan wewenang Dewan berdasarkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan 
dan prosedur-prosedur Otorita atau secara lain harus diputuskan sesuai dengan sub-
ayat pasal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan 
dan prosedur-prosedur atau, apabila tidak ditentukan di dalamnya, maka sesuai dengan 
sub-ayat ini yang• ditentukan Dewan sedapat mungkin sebelumnya dengan konsensus.

(g) Apabila timbul persoalan apakah suatu masalah itu termasuk di bawah subayat (a); (b); 
(c) atau (d), maka masalah tersebut harus diperlakukan sebagai termasuk dalam 
ketentuan sub ayat yang memerlukan mayoritas yang lebih tinggi atau mayoritas 
tertinggi atau konsensus, sesuai dengan keadaannya, kecuali jika ditetap}can lain oleh 
Dewan berdasarkan mayoritas tersebut atau dengan konsensus.
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9 Dewan harus menetapkan pr. sedt r dengan raana sate anggota Oto r i ta  yang t idak 
diwaki l i  dalam Dewan dapat mcnginm eorang Wakil untuk menghadin rapat Dewan apabila 
dtrntnta oleh anggota tersebut. atau apahila suatu persoalan yang sangat membawa 
pengaruh padanya sedang dibahas. Wakil demiktan berhak turut Berta dalam pembahasan 
tetapi tidak mempunyai hak suara

Pa- al 162
Kekuasaan-kekuasaan dan fungsi fungsi

1 Dewan adalah hadan eksekuttp Otm.ta. Dewa mmpun ya i  kekuasaan untuk mene-
tapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi in i  dan kehijaksanaan umum yank diietapkan oleh 
Ma-jells kehtjaksanaan-kehijaksanaan khusus yang hares diialankan oleh Otonta mengenai 
setiap masalah dan hal yang menjadi wewenang O'orit . t

2 Selatn i tu  Dewan hare:
(a) mengawasi dan mengkoordinastkan pclaksanaan ketentuan-ketentuan Bab ini 

mengena semua masalah.dan hal dalam batas kewenangan Otorita dan mcm 
nta perhattan Majehs mengenai kacus-kasus yang tidak memenuhi keten tuan 
Bah ini :

(h) mengusul an kepada Mme's suatu daftar ealrn, t ntuk pemilihan Sekretar:s 
J..nderal•
(,•) merekomendasikan kepada Majclis Talon ta lon untuk dtptlth sebagai anggota-

anggota Dewan Ptmptnan dan Direktur Jenderal Perusahaan

(d ) dimana perlu dan dengat emperltattkan faktor ekonomis dan efisiensi, 
membentuk hadan tambahan yang mungkin dtperlukan untuk pcl ksanaan 
rungs) fungsinya sesuai dengan Bab int. Dalam kontpostst hadan tambahan, 
tekanan harus dtberikan pada kebutuhan akan anggota-anggota yang cakap 
dan ahli dalam mac lah masalah teknts yang relevan yang termasuk urusan 
hadan-badan tersebut, dengan ketentuan bahwa harus dtperhattkan asas 
pembagian geografis yang adil dan kepentingan-kepent.ngar khusus lainnya

(e) menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pr sidur termasuk .metoda 
pemilihan Ketua Dev.an

atas nama Oto f t a  dan dalam batas kewenangannya mengadakan perjanjian-
perjanjian dengan Persertkatan Bangsa Bangsa dan organtsast-organtsasi 

internasional lainnya, dengan persetujuan Majelis :

mengkaji laporan-laporan Perusahaan dan meneruskannya kepada Majelis heserta 
rekomendasi-rekomendasinya

(h ) menyampaikan kepada Majelis laporan-laporan tahunan don laporan-
laporan khusus lainnya yang dapat diminta oleh Majelis
mengeluarkan petunjuk petun uk bagi Perusahaan sesuai dengan pasal 

( f )

(1) 

(j)



170 menyetujui rencana-rencana kerja sesuai dengan lampiran I I I  pasal 6. Dewan harus
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menentukan sikap dalam jangka waktu 60 hari setelah penyerahan oleh Komisi Hukum dan 
Teknik dalam satu sidang Dewan sesuai dengan prosedur-prosedur berikut .
i) apabila Komisi merekomendasikan diterimanya suatu rencana kerja, maka rencana kerja itu 

dianggap telah diterima bleb Dewan apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak ada 
anggota Dewan menyampaikan kepada Ketua Dewan suatu keberatan tertulis yang 
menyatakan tidak terpenuhinya persyaratan dalam Lampiran 111 pasal 6. Dalam hal 
terdapat suatu keberatan, maka berlaku prosedur konsiliasi seperti tercantum dalam 
pasal 161, ayat 8 (e). Apabila pada akhir proses konsiliasi, keberatan itu tetap 
dipertahankan, maka rencana kerja itu dianggap telah disetujui oleh Dewan kecuali jika 
Dewan menolak dengan kosensus di antara anggotanya dengan mengecualikan setiap 
Negara atau Negara-negara pemohon atau sponsor pemohon ;

(ii) apabila Komisi merekomendasikan ditolaknya suatu rencana kerja atau sama sekali tidak 
meagajukan rekomcndasinya, Dewan dapat memutuskan untuk menyetujui rencana 
kerja itu dengan mayoritas tiga perempat dari anggota yang hadirdan memberikan 
suara, dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut mencakup mayoritas dari anggota 
yang berperan serta. dalam sidang itu ;

(k) menyetujui rencana-rencana kerja yang discrahkan oleh Perusahaan sesuai dengan Lampiran 
IV pasal 12, dengan menerapkan, mutatis mutandis, prosedur prosedur yang ditetapkan 
dalam sub-ayat (j),

(I) melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan pasal 153 ayat 4, 
dan ketentuan. peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur Otorita ;

(m)berdasarkan rekomendasi dari Komisi Perencanaan Ekonomi mengambil tindakan yang perlu 
dan tepat sesuai dengan pasal 150 sub-ayat (h), untuk memberikan perlindungan terhadap 
akibat-akibat ekonomi yang merugikan, sebagaimana disebutkan di dalamnya ,

(n) menyampaikan rekomendasi kepada Majclis, berdasarkan saran dari Komisi Perencanaan 
Ekonomi, bagi suatu sistem ganti rugi atau tindakan-tindakan penyesuaian ekonomi lainnya 
sebagaimana diatur dalam pasal 151 ayat 10 ;

(o) (i) merekomendasikan pada Majelis ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-
prosedur tentang pembagian keuntungan keuangan dan keuntungan ekonomi lainnya 
yang adil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan di Kawasan dan pembayaran serta iuran 
yang diadakan menurut pasal 82, dengan memper• hatikan secara khusus kepentingan 
dan kebutuhan Negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai 
kemerdekaan penult atau status berpemerintah sendiri ;

(ii) menetapkan dan melaksanakan -untuk sementara, sambil menurtggu persetujuan Majelis, 
ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, dan setiap 
usul perubahan terhadapnya, dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari 
Komisi Hukum dan Teknik atau badan kelengkapan
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subsider lainnya yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prose,lur•prosedur ini hares berkaitan dengan prospekting, eksplorasi dan ekploitasi di 
Kawasan, dan pengelolaan keuangan dan adminlistrasi intern Otorita. Prioritas harus 
diberikan pada penetapan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-
prosedur mengenai eksplorasi dan eksploitasi nodul-nodul polimetalik. Ketentuan-
ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur mengenai eksplorasi dan 
eksploitasi kekayaan apapun selain nodul-nodul polimetalik harus ditetapkan dalam waktu
tiga tahun sejak diajukannya permohonan kepada Otorita oleh anggota-anggota manapun 
untuk menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang 
berkenaan dengan kekayaan tersebut. Semua ketentuan, peraturan d~.n prosedur hares 
tetap berlaku sementara hingga disetujui Majelis atau sampai diruhah oleh Dewan dalam 
rangka pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh Majelis ;

(p) meninjau pemungutan semua pembayaran yang hams dilakukan oleh atau kepada Otorita 
sehubungan dengan kegiat-an-kegiatan yang dilakukan menurut Bab ini ;

(q) memilih di antara para pemohon yang mengajukan permohonan ijin produksi sesuai dengan 
Lampiran 111 pasal 7, dalam hal pemilihan tersebut diharuskan oleh ketentuan ;

(r) mengajukan rancangan anggaran tahunan Otorita kepada Majelis untuk dimintakan 
persetujuannya

(s) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Majelis berkenan dengan kebijaksanaan 
mengenai setiap masalah atau hal-yang termasuk wewenang Otorita ;

(t) mengajukan rekomendasi kepada Majelis berkenaan dengan penangguhan pclaksanaan hak-
hak dan hak-hak istirnewa kcanggotaan scsuai dengan pasal 185 ;

(u) atas nama Otorita mengajukan perkara di hadapan Kama! Sengketa Dasar Laut dalam hal 
terjadinya kelalaian ;

(v) memberitahukan Majelis mengenai keputusan Kamar Sengketa DasarLaut atasperkara yang 
diajukan sehagaimana terrnaksud dalam sub-ayat (u l .  menvampaikan rekomendasi yang 
dipandang perlu kepada Majelis berkenaan dengan tindakan tindakan yang harus diambil ;

(w) mengeluarkan perintah-perintah darurat yang dapat mencakup perintah untuk penangguhan 
atau penyesuaian operasi, untuk mencegah kerusakan yang berat bagi lingkungan laut yang 
terjadi karena kegiatan-kegiatan di Kawasan ;

(x) tidak menyetujui daerah-daerah untukdieksploitasikanoleh kontraktor atau Perusahaan 
dalam hal terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan 
yang berat terhadap lingkungan laut ;
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in mihentuk suatu hadan tambahan untuk mcnyusun secara terperinci rancangan 
ketentuan-ketentuan, peraturan-pcraturan dan prosedur-prosedur keuangan 
herkenaan deng,ri
( i t pengelolaan keuangan sesuai dengan pasal I71  sampai 
dengan 175; dan
( i i ) pengaturan-pengaturan keuangan sesuai dhingan Lampiran I l l  pasal 13 dan 
pasal 17 ayat I (e) ;

menetapkan nickanisme yang tepat untuk meagendalikan dan mengawasi suatu staf 
in.peklu i- inspektur yang akan nielakukan pengawasan kegiatan-kegiatan di Kawasan 
untuk ni ;netapkan apakah I3ah in i ,  ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prusedur Otorita serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tiap kontrak 
dengan ( t o r i t a  telah dipcnuhi.

i 'asal 163
Badan-badan kelengkapan Dewan

1. Dengan ini dihentuk hadan-hadan kelengkapan Dewan 

berikut : la )  Komisi I 'erencanaan I .konomi :

t h) Komisi I Iukun i  dan 'I eknis .

fiap Komisi terdiri dari 15 anggota yang dipi l ih  olch Dewan dari antara calon-
calon diusulkan oleh Negara Peserta. Akan tetapi apalh:Ia perlu Dewan dapat 
memutuskan untuk 7nen.inih.ih junilah anggota tiap Komisi dengan memperhatikan 
penghcmatan dan efisiensi.

Anegol.i Komisi hams inempunya kecakapan yang tcpa( dalam hidang 
kewenangan Kon i i . i ter.ehut. Negara Peserta hares mengajukan :alon-calon yang memi l ik i
tingkat kemampuan plan iiitegritas yang tinggi dengan kecakapan dalam hidang-bidang yang 
relevan untuk menjamin licritingsinya Komisi tersebut secara efektip.

4. I)alam pemilihan 'anggota Komisi, perlu diperhatikan kebutuhan akan adanya 
pem hagian geogralis yang adil dan diwakilinya kepentingan-kepentingan khusus.

5. Tidak satii Negara Pesertapun dapat mengajukan Iebih dari seorang calon untuk 
Komisi yang sama. Tiada seorangpun dapat d ip i l ih untuk duduk dalam Iebih dari satu 
Komisi.

6. Anggota-anggota Komisi menduduki jabatan i tu  untuk masa jabatan lima tahun. 
Mereka dapat d ip i l ih  kembali untuk masa jabatan berikutnya.

l y )



7. Apabila s.!orang anggota Dewan nieninggal dunia, tidak mampu atau 
mengundurkan dir i  sebelum hab:s masa jabatannya, Dewan harus memil ih seorang anggota 
dari kawasan geografis atau bidang kepentingan yang sama untuk sisa masa jabatan 
tersebut.
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?. Anggota Komisi tidak boleh meinuunyai keoentingan keuangan dalam kegiatan 
.capon yang bertalian dengan ekplorasi clan eksploitasi di Kawasan. Dengan tidak 
mengurangi

: n o  .n w ab n v a  'cenada Komisi -I;man Here ' { n  -eniahat t?ereka tidak boleh 
membocorkan
;...'; !:i uiau . ata r:ila;n yang sudah dialihkan kepada Otorita sesuai dengan 

c,.nrtt?ntin 111. nasal 14, sekaiipun masa jahatan mereka telah berakhir, atau inforpiasi 
lainnya yang hersifat rahasia yang mereka ketahui karena tugasnya untuk Otorita.

c?. ? iap Kc"tr s: !lams a•°!ak irakan. fungsinya sen,ai dengan pedoman dan petunjuk 
yar.g dapa, ole! Din; an.

10. h a p  Komisi harus merumuskan dan. mengajukan kepada Dewan ketentuan-keten-
tuan dan peraturan-peraturan yang diperlukan hagi pelaksanaan tugas Komisi yang efisien 
untuk disetujui.

11 Prosedur-prosedur pengambilan keputusan Komisi akan ditetapkan dengan keten-
tuan-ketentuan, peraturan-peratuan dan prosedur-prosedur Otorita. Rekomendasi-
rekomendasi kepada Dewan dimana perlu harus disertai suatu ringkasan tentang perbedaan 
pendapat dalam Komisi.

2. Tiap Komisi dalam keadaan biasa bertugas ditempat kedudukan Otorita dan me-
ngadaki..:: pe r tmuan  sesering hal itu diperlukan untuk pelaksanaan fungsinya secara 
efisien.

13. Dalam melaksanakan fungsinya, tiap Komisi dimana layak dapat meminta 
pendapat Komisi lainnya, badan kelengkapan yang h,;rwen:mg manapun dari Perserikatan 
Bangsa Bangsa atau badan-badan khususnya atau organisasi internasional manapun yang 
mempunyai wewenang dalam pokok persoalan yang dimintakan pendapatnya ilu

Pasal 164
Komisi Perencanaan Ekonomi

1. Anggota-anggota Komisi Perencanaan Ekonomi harus mempinya kecakapan yang 
tepat seperti misalnya kecakapan yang relesan dengan bidang pertambangan, pertgelolaan 
kegiatan-kegiatan kekayaan mineral, perdagangan atau perekonomian internasional. Dewan 
harus herusaha untuk menjamin bahwa keanggotaan Komisi mencerminkan semua 
kecakapan yang tepat. Komisi harus mencakup sekurang-kurangnya dua anggota dari 
Negara herkembang yang ekspor dari kategori mineralnya yang diambil dari Kawasan 
mempunyai pengaruh besar hagi perekonomiannv.3.

2. Komisi harus :

(b) meninjau kecenderungan-kecenderungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi



(a) Atat permtntaan Dewan, mengusulkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk 
melaksanakan keputusan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan dl Kawasan 
sesuai dengan Konvensi ini ,



171

penawaran, permintaan dan harga bahan-bahan yang dihasilkan dari Kawasan, 
dengan mengingat kepentingan balk Negara pengimpor maupun pengekspor, dan 
khususnya Negara berkembang di antara mereka ;

(c) memeriksa setiap keadaan yang mungkin menjurus pada akibat-akibat buruk yang 
dimaksudkan dalam pasal 150 sub-ayat (h), yang dikemukakan kepadanya oleh 
Negara Peserta atau Negara-negara Peserta yang bersangkutan, dan Komisi harus 
mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang tepat kepada Dewan ;

(d) mengusulkan kepada Dewan untuk diajukan kepada Majelis suatu sistem ganti rugi 
atau tindakan bantuan pcnycsuaian ekonomi lainnya bags Negara-negara 
berkembang yang menderita akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan oleh 
kegiatankegiatan di Kawasan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 ayat 10. 
Komisi hams mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan yang 
diperlukan untuk penerapan sistem ini atau tindakan-tindakan lain yang telah 
disetujui oleh Majelis dalam kasus-kasus tertentu.

Pasal 165
Komisi Hukum dan Teknis

1. Anggota-anggota Komisi Hukum dan Teknis harus memiliki kecakapan yang tepat 
seperti kecakapan yang berkaitan dengan eksplorasi, ekspioitasi dan pengelolaan kekayaan 
mineral, oseanologi, perlindungan lingkungan laut atau masalah-rnasalah ekonomi atau hukum 
yang bertalian dengan penambangan samudera dan bidang-bidang keahlian lain yang 
bersangkutan. Dewan harus berusaha untuk menjamin bahwa keanggotaan dalam Komisi 
mencerrninkan semua kecakapan yang tepat.

2. Komisi hams :
(a) atas permintaan Dewan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai pelaksanaan 

fungsi-fungsi Otorita ;
(b) meninjau rencana-rencana kerja tertulis yang resmi mengenai kegiatan-kegiatan di 

Kawasan.sesuai dengan pasal 153 ayat 3, dan mengajukan rekomendasi-
rekomendasi yang tepat kepada Dewan. Komisi harus mendasarkan rekomendasi-
rekomendasinya semata-mata atas landasan sebagai yang dinyatakan dalam 
Lampiran III dan hams melaporkan selengkapnya mengenai hal itu kepada Dewan ;

(c) atas permintaan Dewan, mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan, dimana layak, 
dengan musyawarah dan bekerja lama dengan setiap satuan yang menjalankan ke-
giatan-kegiatan tersebut atau Negara atau Negara-negara yang bersangkutan dan 
melaporkannya kepada Dewan ;

(4) mempersiapkan perkiraan implikasi terhadap lingkungan dari kegiatan-kegiatan di 
Kawasan ;

(e) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai perlindungan 
lingkungan laut, dengan memperhitungkan pendapat para ahli yang diakui dalam 
bidang itu;
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(f) merumuskan dan menyampaikan kepada Dewan ketentuan-ketentuan, peraturanperaturan 
dan prosedur-prosedur tersebut dalam pasal 162 ayat 2 (0), dengan memperhitungkan segala 
faktor yang relevan termasuk perkiraan implikasi lingkungan dari kegiatan-kegiatan di 
Kawasan ;

(g) senantiasa mengadakan peninjauan atas ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedur tersebut dan dimana perlu menyarankan kepada Dewan usul perubahan 
atas ketentuan,-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur itu yang dianggapnya 
perlu atau diinginkan

(h) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai pembentukan suatu 
program monitoring yang secara teratur mengamati, mengukur, menilai dan menganalisa 
menurut metoda ilmiah yang diakui. risiko dan akihat pencemaran lingkungan but yang 
disehahkan oleh kegiatan-kegiatTn di Kawasan, menjamin-bahwa peraturan yang ada 
memadai dan ditaati serta mengkoordinasikan pelaksanaan perogram monitoring yang telah 
disetujui Dewan

(i) merekomendasikan kepada Dewan untuk mengajukan gugatan atas nama Otorita di hadapan 
Kamar Sengketa Dasar Laut. sesuai dengan Bab ini dan Lampiran-lampiran yang relevan 
dengan memperhatikan secara khusus pasal 187;

(j) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai tindakan yang akan diambil 
terhadap keputusan Kama'. Sengketa Dasar Laut dalam perkara yang diajukan sesuai 
dengan suh-ayat (i) ;

(k) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan untuk mengeluarkan perintahperintah 
darurat. yang dapat mencakup perintah-perintah untuk penangguhan atau penyesuaian 
kegiatan guna mencegah kerusakan lingkungan laut yang berat yang ditimbulkan oleh 
kegiatan-kegiatan di Kawasan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut harus ditanggapi Dewan; 
berdasarkan prioritas utama.

(I) merekomendasikan kepada Dewan untuk tidak menyetujui Kawasan-kawasan untuk 
dieksploitasi oleh kontraktor atau Perusahaan, dalam hal terdapat bukti kuat yang 
menunjukkan hahwa ada kemungkinan terjadi kerusakan terhadap lingkungan taut yang 
berat ;

(m) mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan mengenai petunjuk dan pengawasan 
bagi suatu staf inspektur yang harus memeriksa kegiatan-kegiatan di Kawasan untuk 
menentukan apakah ketentuan-ketentuan Bab ini, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan 
dan prosedur-prosedur Otorita, dan ketentuan-kgtentuan dan syarat-syarat setiap kontrak 
dengan Otorita ditaati ;

(n) menghitung pagu produksi dan mengeluarkan ijin-ijin produksi atas nama Otorita 
berdasarkan pasal 151 ayat 2 sampai dengan 7 setelah diadakan pemilihan seperlunya di 
antara para pemohon ijin produksi oleh Dewan sesuai dengan Lampiran III pasal 7.
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3. Atas permtntaan setiap Negara Peserta atau pihak lain yang berkepentingan, 
dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan, anggota Komisi hares disertai 
oleh seorang wakil dari Negara Peserta atau pihak lain yang berkepentingan.

SUB BAGIAN D. SEKRETARIAT

Pasal 166

Sekretariat

1. Sekretariat Otorita terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan suatu Staf yang 
diperlukan Otorita.

2. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis untuk masa jabatan 4 tahun dari antara 
calon-calon yang diusulkan oleh Dewan dan dapat dipilih kembali.

3. Sekretaris Jendcral adalah kepada pejabat administrasi Otorita dan bertindak 
dalam kapasitas itu dalam semua pertemuan Majelis, Dewan dan badan tambahan 
manapun, dan melaksanakan fungsi-fungsi administratif lainnya yang diserahkan kepadanya 
oleh badan tersebut.

4. Sekretaris Jenderal hams membuat laporan tahunan kepada Majelis mengenai 
peker- , jaan Otorita.

Pasal 167 Staf Otorita

1. Staf Otorita terdiri dari tenaga ilmiah dan teknis Berta tenaga lain yang cakap 
yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi administratif Otorita.

2. rertimbangan terpenting dalam penerimaan dan penempatan staf dan dalam 
menetapkan syarat-syarat kerja, adalah kebutuhan untuk menjamin tingkat efisiensi, 
kemampuan 'dan integritas yang setinggi-tingginya. Dengan tunduk pada pertimbangan di 
atas, harus pula diperhatikan pentingnya penerimaan staf atas dasar pembagian geografis 
se!uas mungkin.

3. Staf ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 
pengangkatan mereka, penggajian dan pemberhentian hams sesuai dengan ketentuan-
ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

Pasal 168

Sifat internasional
dari Sekretariat

I. Dalam melakukan kewajiban-kewajibannya, Sekretaris Jenderal dan stafnya 
tidak akan meminta atau menerima instruksi-instruksi dari pemerintah manap'.in atau dart 
pihak lain
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manapun selain Otorita. Mereka harus menghindarkan diri dari sikap apapun yang dapat 
mempengaruhi kedudukan mereka sebagai pejabat internasional Otorita yang bertanggung 
jawab hanya kepada Otorita. Setiap Negara Peserta wajib menghormati sifat internasional 
yang eksklusif dari kewajiban-kewajiban Sekretaris Jenderal dan staf serta tidak akan 
berusaha untuk mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan kewajiban mereka. Setiap 
pelanggaran tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang anggota staf akan diserahkan 
kepada mahkamah administratif yang tepat sesuai dengan yang ditentukan dalam 
ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

2. Sekretaris Jenderal dan stafnya tidak boleh mempunyai kepentingan 
keuangan dalam kegiatan-kegiatan apapun yang bertalian dcngan eksplorasi dan eksploitasi 
di Kawasan. Sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap Otorita, mereka tidak boleh 
membuka rahasia industri atau data pemilikan Perusahaan yang sudah dialihkan pada 
Otorita menurut Lampiran III pasal 14 atau informasi lainnya yang bersifat rahasia yang 
dapat mereka ketahui karena jabatannya pada Otorita, sekalipun jabatan mereka telah 
berakhir.

3. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban seorang anggota staf Otorita 
sebagaimana tercantum dalam ayat 2, atas permintaan Negara Peserta yang dirugikan oleh 
pelanggaran demikian atau perorangan atau badan hukum yang disponsori oleh Negara 
Peserta sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 ayat 2 b dan, yang dirugikan oleh 
pelanggaran tersebut, harus diajukan oleh Otorita kepada suatu mahkamah sebagaimana 
ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan dan prosedur-prosedur Otorita. Negara 
Peserta yang dirugikan berhak turut serta dalam penyelesaian perkara. Sekretaris Jenderal 
harus memberhentikan anggota staf yang bersangkutan, apabila direkomendasi demikian 
oleh i a h kamah .

4. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita 
harus memuat ketentuan yang perlu guna pelaksanaan pasal ini.

Pasal 169

Konsultasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi international dan
'organisasi-organisasi non-pemerintah

1. Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Dewan akan membuat pengaturan 
yang diperlQkan mengenai hal-hal yang termasuk kewenangan Otorita, untuk mengadakan 
konsultasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-
organisasi non-pemerintah yang diakui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan 
Bangsa Bangsa.

2. Setiap organisasi dengan mana Sckretariat Jenderal telah mengadakan suatu 
pengaturan berdasarkan ayat 1, dapat menunjuk wakil-wakil sebagai peninjau untuk 
menghadiri pertemuan badan-badan Otorita sesuai dengan ketentuan-ketentuan proseduril 
badan-badan tersebut. Prosedur-prosedur harus ditetapkan untuk memperoleh pandangan-
pandangan organisasi-organisasi demikian dalam kasus-kasus yang bersangkutan.
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3. Sekretaris Jenderal dapat membagikan kepada Negara-negara Peserta laporan•laporan 
tertulis yang diserahkan kepadanya oleh organisasi-organisasi non-pemerintah seperti tersebut 
dalam ayat 1 mengenai masalah-masalah yang menjadi wewenang khusus mereka dan yang berkai-
tan dengan pekerjaan Otorita.

SUBBAGIAN E. PERUSAHAAN
Pasal 170
Perusahaan

1. Perusahaan adalah badan Otorita yang hams melaksanakan kegiatan-kegiatan di 
Kawasan secara langsung, sesuai dengan pasal 153 ayat 2 (a), maupun pengangkutan, pengolahan 
dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan.

2. Perusahaan dalam rangka bertindak sebagai badan hukum internasional Otorita, 
mempunyai kewenangan hukum sehagaimana ditetapkan dalam Statuta seperti diatur dalam 
Lampiran IV. Perusahaan bertindak sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peratur-
an-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita maupun kehijaksanaan-kebijaksanaan umum yang di-
tetapkan oleh Majelis dan tunduk pada pengorahan clan pengawasan Dewan.

3. Kantor Pusat Perusahaan hams berada di tempat kedudukan Otorita.

4. Perusahaan, sesuai dengan pasal 173 ayat 2 dan Lampiran IV pasal 11, harus dileng-
kapi dengan dana seperlunya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dan harus menerima 
teknologi sehagaimana dimaksud dalam pasal 144 dan ketentuan-ketentuan yang relevan lainnya 
dari Konvensi ini.

SUBBAGIAN F. PENGATURAN KEUANGAN OTORITA Pasal 171
Dana-dana Otorita

Dana-dana Otorita meliputi

(a) iuran anggota Otorita yang ditaksir sesuai dengan pasal 160 ayat 2 (e) ;

(b) dana-dana yang diterima Otorita sesuai dengan Lampiran III pasal 13 yang berkaitan 
dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan ;
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(c) dana-dana yang dipindahkan dari •Perusahaan sesuai dengan Lampiran IV 
pasal 1 0 ;

(d) dana-dana yang berasal dari pinjaman sesuai dengan pasal 174 ;

(e) sumbangan-sumbangan sukarela dari anggota atau satuan-satuan lainnya; dan

(f) pembayaran-pembayaran kepada suatu dana ganti rugi sesuai dengan pasal 151 
ayat 10, yang sumber-sumbernya akan disarankan oleh Komisi Perencanaan 
Ekonomi.

'Pasal 172
Anggaran tahunan Otorita

Sckretaris Jcndcral menyusun rancangan anggaran tanunan Otorita yang 
disusulkan dan mengajukannya kepada Dewan. Dewan akan mempertimbangkan rancangan 
anggaran tahunan yang diusulkan tersebut dan mengajukannya kepada Majelis beserta 
rekomendasi-rekomendasinya. Majelis akan mempertimbangkan dan menyetujtti rancangan 
anggaran tahunan ini sesun& dengan pasal 160, ayat 2 (h).

Pasal 173
Pengehiaran Otorita

I. Iuran seperti dimaksud dalam pasal 171 sub-ayat (a), harus dibayarkan ke dalam 
suatu rekening khusus untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran administratif Otorita hingga 
Otorita memiliki dana yang cukup dari sumber-sumber lain untuk menutupi pengeluaran-
pengeluaran tersebut.

2. Dana Otorita merupakan andalan pertama bagi pengeluaran-pengeluaran 
administratip Otorita. Selain iuran yang ditaksir seperti tersebut dalam pasal 171 sub-ayat 
(a), dana yang tersisa setelah pembayaran pengeluaran-pengeluaran administratif boleti, 
inter alia :

(a) dibagi sesuai dengan pasal 140 dan pasal 160 ayat 2 (g) ;

bj dipergunakan untuk menyediakan dana bagi Perusahaan sesuai dengan pasal 
170 ayat 4 ;

(c) digunakan untuk membayar ganti nigi kepada Negara-negara berkembang, sesuai 
dengan pasal 151 ayat 10, dan pasal 160 ayat 2 (1).
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Pasal 174
Wewenang Otorita untuk meminjam

1. Otorita mempunyai wewenang untuk meminjam dana.

2. Majelis menentukan batas-batas wewenang Otorita untuk meminjam dalam 
peraturan-peraturan keuangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 160 ayat 2.(f).

3. Dewan melaksanakan wewenang Otorita untuk meminjam.

4. Negara-negara Peserta tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang 

Otorita. Pasal 175
Pemeriksaan keuangan tahunan

Catatan, pembukuan dan rekening keuangan Otorita, termasuk laporan tahunan 
keuangan, diperiksa setico tahun oleh suatu pemeriksa keuangan yang independen yang 
ditunjuk oleh •Dewan.

SUBBAGIAN G. STATUS HUKUM, HAK-HAK
ISTIMEWA DAN KEKEBALAN

Pasal 176
Status hukum

Otorita memiliki status badan hukum intemasional dan kewenangan hukum yang di-
perlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan mencapai tujuannya:

Pasal 177
Hak-hak istimewa clan kekebalan

Untuk memung)cinkan Otorita melaksanakan fungsi-fungsinya Otorita menikmati 
dalam wilayah tiap Negara Peserta, hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana 
ditentukan dalam sub bagian ini. Hak-hak istimewa dan kekebalan berkenaan dengan 
Perusahaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran VI, pasal 13.

Pasal 178
Kekebalan dari tuntutan hukum

Otorita, milik dan kekayaannya, memiliki kekebalan dari tuntutan hukum kecuali 
dalam hal Otorita secara tegas melepaskan kekebalannya dalam suatu perkara tertentu.
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Kekebalan Bari penggeledahan data setiap bentuk penyitaan

Milik dan kekayaan Otorita, di manapun letaknya dan siapapun yang mcngusainya, 
kebal terhadap penggeledahan, pengambilan, perampasan, pencabutan hak milik atau 
bentuk penyitaan lain apapun yang dilakukan berdasarkan tindakan eksekutif atau legislatif.

Pasal 180

Pembebasan dari pembatasan-pembatasan,
pengaturan-pengaturan, pengawasan-pengawasan dan moratoria

Milik dan kekayaan Otorita harus hebas dari pembatasan-penrbatasan, pengaturan-
pengaturan, pengawasan-pengawasan dan moratoria dalam bentuk apapun juga.

Pasal 181
Arsip dan komunikasi resmi Otorita

1. Arsip Otorita dan di manapun berada tidak botch diganggu gugat.
2. Data pemilikan, rahasia-rahasia industri atau informasi serupa dan catatan perso-

nalia tidal, boleh ditempatkan dalam arsip yang terbuka bagi umum.

3 . .  Bertalian dengan komunikasi resminya, setiap Negara Peserta harus memberikan 
perlakuan yang sama baiknya pada Otorita seperti yang diberikannya.kepada organisasi 
internasional lainnya.

Pasal 182
Hak-hak istimewa dan kekebalan orang-

orang tertentu yang ada hubungannya 
dengan Otorita

Wakil-wakil Negara-negara Peserta yang menghadiri sidang-sidang Majelis, Dewan, 
atau badan•badan kelengkapan dari Majelis atau Dewan dan Sekretaris Jenderal dan staf 
Otorita, dalam setiap wilayah Negara anggota menikmati

(a) kekebalan dari proses hukum berkenaan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan 
mereka dalam menjalankan fungsinya, kecuali dalam hal Negara yang mereka 
wakili atau Otorita, dimana perlu dengan tegas melepaskan keke' alan ini dalam 
perkara tertentu
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(b) apabila mereka bukan wargancgara Negara terschut, kehebasan yang :,.:Ina dari pern-
batasan-pembatasan imigrasi, syarat-syarat pcndaftaran ()rang asing dan kewajiban-
kewajihan dinas Negara, kemudahan yang surna hcrkcnaan dengan pc in hatasan valuta 
asing dan perlakuan yang sarna hertalian d, nt;an kemudahan-kemudahan bepergian 
yang diberikan oleh negara tersciaut kepada para wakil, peja hat dan p.gawaipegawai 
dengan pangkat yang sama dari Negara-negi,ra I'cscrta lainnya,

Pasal 183

Pembebasan dari pajak dan bea cukai

I .  Dalam ruang Iingkup kegiatan-kegiatannya yang resnri, Otorita, kekayaan. niilik,
penghasilan dan operasi serta transaksinya yang diijinkan oleh Kunvensi ini, dibebaskan dari senior' 
pajak Iangswag dan atas barang-barang yang diimpor atau diekspor untuk penggun:aan yang resmi 
dihebaskan dari semua bea cukai. Otorita tidak boleh nrcnuntut pemhehasan pajak yang hanya 
menrpakan pungutan untuk jasa yang diherikan.

2. Apahila pemhelian harang-barang a!au. jasa-jasa yang naernpunyai a,ilai yang sangat 
penting untuk kegiatan-kegiatan resmi (.)tnri'a dilakukan oleh dan alas nama Otorita, dan apahila harga 
pemhelian barang-harang atau jasa-jaca terschut mencakup pajak atau cukainya, rnaka Negara-negara 
Peserta akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam hatas-batas yang dirnungkinkan 
guna memberikan pemhehasan pajak atau cukai tersehut atau akan memberikan pengemhaliannya. 
Barang-harang yang diirnpor atau diheli dengan suatu pembebasan pajak dan cukai sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal ini ti,dak boleti dijual atau dipindah tangankan dalam wilayah Negara Peserta 
yang tclah memberikan pemhehasan itu kecuali dengan syarat yang tclah disepakati hcrsama dengan 
Negara Peserta yang hersangktitan.

3. Tiada pajak akan dipungut oleh Negara-negara Peserta atas atau berkenaan dengan gaji 
dan pendapatan yang dibayarkan atau setiap bentuk pemhayaran lainnya yang dilakukan oleh Otorita 
kepada Sekretaris Jenderal dan staf Otorita, maupun yang dibayarkan kepada para ahli yang 
melakukan tugas bagi Otorita, yang bukan warganegara mcrcka.

SUBAGIAN H. PEMBEKUAN PELAKSANAAN HAK-HAK
DAN HAK-HAK ISTIMEWA ANGGOTA

Pasal 184
Pembekuan pelaksanaan teak-hak suara

Satu Negara Peserta yang menunggak peurbayaran iuran keuangan kepada Otorita tidak 
mempunyai hak suara, apahila jumlah pemhayaran yang tertunggak itu sama atau melebihi jumlah 
iuran yang harus dibayarkannya untuk dua tahun sebelumnya, namun demikian Majelis dapat 
mengijinkan anggota tersebut untuk turut serta dalam pemungutan suara apahila dapat diyakini bahwa 
tidak dilakukannya pemhayaran itu dischahkan oleh kcadaan yang herada di mar kekuasaan Negara 
anggota.
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Pembekuan pelaksanaan hak-hak dan

hak-hak istimewa keanggotaan

1. Satu Negara Peserta yang telah secara terang-terangan dan terus menerus melanggar 
ketentuan-ketentuan Bab ini dapat dibekukan haknya untuk melaksanakan hak-hak dan hakhak 
istimewa keanggotaannya oleh Majelis atas rekomendasi Dewan.

2. Tiada satu tindakanpun dapat diambil berdasarkan ayat 1 sebelum sengketa Dasar Laut 
menetapkan bahwa suatu Negara Peserta secara terang-terangan dan terus menerus telah 
melanggar ketentuan-ketentuan Bab ini.

BAGIAN 5 . PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENDAPAT
BEkUPA NASEHAT

Pasal 186

Kamar Sengketa Dasar Laut Pengadilan
Internasional untuk Hukum Laut

Pembentukan Kamar Sengketa Dasar Laut dan cara bagaimana Kamar tersehut melak-
sanakan yurisdiksinya di atur oleh ketentuan-ketentuan bagian ini, Bab XV dan Lampiran VI

Pasal 187
Yurisdiksi Kamar Sengketa Dasar Laut

Kamar Sengketa Dasar Laut mempunyai yurisdiksi berdasarkan Bab ini dan Lampiran-_ 
lampiran yang bertalian dengannya dalam sengketa yang berkenaan dengan _ kegiatan-kegiatan di 
Kawasan yang termasuk dalam kategori berikut :

(a) sengketa-sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan
Bab ini dan Lampiran-lampiran yang bertalian dengannya ;

(b) sengketa-sengketa Negara Peserta dan Otorita perihal :
(i) tindakan atau kelalaian Otorita atau suatu Negara Peserta yang dituduhkan 

merupakan pelanggaran. terhadap Bab ini atau Lampiran-lampiran yang ber-
talian dengannya atau ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-
prosedur Otorita yang ditetapkan sesuai dengan Bab atau Lampiran1-lampiran 
tersebut ;

(ii) tindakan Otorita yang dituduhkan merupakan hal yang melampaui yurisdiksi 
atau suatu penyalah-gunaan kekuasaan ;

(c) sengketa antara para pihak dalam kontrak, yang merupakan Negara Peserta, Otorita
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atau Perusahaan-perusahaan, perusahaan negara dan badan hukum atau perorangan 
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 153 ayat 2 (b), perihal :

(1) interpretasi atau penerapan suatu kontr;l. atau suatu rencana kerja yang rele-
van; atau

(ii) tindakan atau kelalaian suatu pihak dalam kontrak bertalian dengan kegiatankegiatan 
di Kawasan dan yang ditujukan kepada pihak lain atau yang seLara Iangsung 
merugikan kepentingannya yang sale ;

(d) sengketa antara Otorita :!an seorangcalon kontrrkrcr yang disponsori oleh suatu Negara 
sebagaimana dit:ntukan dalanrt pasal 153. ayat 2 (h). dan telah niemenuhi sebagaimana 
mestinya r rsyaratan yang dimaksudkan dalam Lampiran I I I .  pasal 4, ayat 6,.dan 
pasal 13, ayat p3':rihal suatu kontrak, atau suatu permasalahan hukum yang timbul dalam 
perundingan tncngenai kontrak itu :

(e) sengketa antara Otorita dan suatu Negara Peserta. suatu perusahaan negara atau per-
orangan atau suatu badan hukum yang disponsori oleh suatu Negara Peserta sebagai-
mana ditentukan dalam pasal 153, ayat 2 (h). d a l =  hal dituduhkan hahwa Otorita 
bcrkewajihan inemikul tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam Lampiran

111, pasal 22 (I)setiap sengketa lainnya yang d a l =  Konvensi ini secara khusus ditentukan terrnasuk 
yurisdiksi kamar.

Pasal 188
Penyerahan sengketa kepada suatu kamar khusus

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau suatu
kamar ad hoc Kamar Sengketa Dasar Laut atau pada

arbitrasi komersial yang mengikat

1. Sengketa antara Negara-negara Peserta yang dimaksudkan dalam pasal 187, subayat (a), 
dapat diserahkan :

(a) atas permintaan para pihak dalam sengketa, kepada suatu kamar khusus Pengadilan 
Internasional untuk Hukum Laut yang akan dibentuk sesuai dengan Lampiran VI, pasal 
15 dan 17; atau

(b) atas permintaan salah satu pihak dalam sengketa, kepada suatu karnar ad hoc Kamar 
Sengketa Dasar Laut yang akan dibentuk sesuai dengan Lampiran VI, pasal 36;

2. (a) Sengketa perihal interpretasi atau pcnerapan suatu kontrak yang dimaksudkan dalam 
pasal 187, sub-ayat (c) (i), harus diserahkan, atas permintaan salah satu pihak dalam 
sengketa, pada arbitrasi komersial yang mengikat, kecuali jika para pihak bersepakat 
lain. Suatu mahkamah arbitrasi komersial yang kepadanya sengketa itu diserahkan 
tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengambil keputusan atas setiap persoalan interpretasi 
Konvensi ini. Apabila sengketa itu juga menyangkut suatu
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persoalan interpretasi Bab XI, dan L i  n�pican-lam pi ran yang bertalian dengannya, 
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan. maka persoalan itu hariis diteruskan 
kepada Kamar Sengketa Dasar Laut untuk mendapatkan keputusan.

Apabila, pada permulaan atau sewaktu arhitrasi demikian sedang berjalan, mahkamah 
arbitrasi menetapkan, haik atas permintaan salah satu pihak dalam sengketa maupuri 
proprio mote, hahwa keprrtusannya tergantung pada suatu keletapan Katnar Sengketa 
Dasar Laut, maka mahkan�ah arhitrasi itu hares n�eneruskan persoalan demikian 
kepada Karna� Sengketa Dasar Laut untuk diputuskan. Mal�kau�ah arhitrasi 
kemudian melanjutkan mernherikan keputusannya sesuai dengan ketetapan Kamar 
Sengketa Dasar Laut.

Dalarn hal tidak ada suatu ketentuan dalam kotak mengcnai prosedur arhitrasi yang 
akan ditetapkan dalam sengketa tersehut, maka arbitrasi itu akan dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Arhitrasi UNCI1'RAL alau peraturah arbitrasi lain yang serupa sehagai yang dapat 
ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur'-prosedur Otorita, kecuali 
para pihak dalam sengketa hersepakat lain.

Pasal 189
Pembatasan terhadap yurisdiksi berkenaan

dengan keputusan Otorita

Kamar Sengketa Dasar Laut tidak mempunyai yurisdiksi herkenaan dengan pelaksanaan 
kekuasaan diskresi'oleh Otorita sesuai dengan ketentuan Bab ini: hagaimanapun juga Kamar tidak 
holeh menempatkan diskresinya sehagai pengganti bagi diskresi Otorita. Dengan tidak mengurangi 
ketentuan pasal 191, dalam mct•,ksanakan yurisdiksinya menurut pasal 1 87. Kamar Sengketa Dasar 
Laut tidak boleti mengambil keputusan mengcnai persoalan apakah sesuatu ketentuan-ketentuan, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita sesuai dengan Konvensi ini, juga tidak boleti 
menyatakan sesuatu ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan clan prosedur-proscrim demikian 
tidak sah. Yurisdiksi Kamar dalam hal ini terbatas p.lda pengambilan keputusan terhadap tuntutan 
hahwa penerapan sesuatu ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita 
terhadap perkara individual dapat hertentangan dengan kewajihan-kewajiban kontraktual para pihak 
dalam sengketa atau kewajihan-kewajihan mereka, berdasarkan Konvensi ini. tuntutan perihal ckses 
yurisdiksi atau penyalah-gunaan kekuasaan, dan terhadap tuntutan untuk kerugian yang harus 
dihayarkan atau penggantian lain yang harus diherikan kepada pihak yang hersangkutan karena 
kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajihan-kewajihan kontraktualnya atau kewajihan-
kewajihannya berdasarkan Konvensi ini.

Pasal 190
Peran serta dan kehadiran Negara-negara Peserta

sponsor dalam sidaug perkara

1. Apabila perorangan atau suatu badan hukun� n�erupakan suatu pllL.k dalan�
sengketa yang dimaksudkan dalam pasal 187, maka Negara yang u�ensponsorinya harus diheritahu 
inengenai hal itu dan mempunyai hak untuk herperan serta dalam siding perkara dengan 
menyerahkan pcrnyataan tertulis atau lisan.

(b) 
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2. Apabila diajukan suatu gugatan terhadap suatu Negara Peserta oleh perorangan 
atau suatu badan hukum, yang disponsori oleh Negara Peserta lain, dalam suatu sengketa 
yang dimaksudkan dalam pasal 187, sub-ayat (c), maka Negara tergugat dapat memintah 
kepada Negara yang mensponsori perorangan atau badan hukum itu untuk hadir dalam sidang 
perkara rte atas nama perorangan atau badan hukum tersebut. Dalam hal kehadiran Negara 
sponsor tidak dapat dilakukan Negara tergugat dapat mengatur untuk diwakili oleh suatu 
badan hukum yarn memiliki kebangsaan Negara itu.

Pasal 191
Pendapat berupa nasihat

Kamar Sengketa Dasar Laut hares memberikan pendapat berupa nasehat atas 
permintaan Majelis atau Dewan n,engenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup 
kegiatan mereka. Pendapat demikian harus diberikan sebagai suatu hal yang mendesak.

BAB XII.

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 192
Kewajiban-kewajiban ',mum

Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan

Pasal 193
Hak kedaulatan Negara untuk mcngeksploitasikan kekayaan alamnya

Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untu!.: mcngeksploitasikan kekayaan 
clam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan 
kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

laut
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Pasal 194
Tindakan-tjndakan untuk mencegah, mengurangi dan

mengendalikan pencemaran lingkungan taut

I .  Net:ara-negar;l hares menganrhil sepia Iindak;,n yang pa in  sesuai dcne;m Konvensi, balk 
secara individual nraupun secara hers. nra-sama menunlt kcpcrluan untuk mencegah, mengurangi dan 
mengendalikan pencemaran Iingkunean (au' yang yang disehabkan olch setiap sumber dengan 
mcnggun;ikan tlnluk keperlua n ini Tara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesu:ri 
dengan kemampu;ln mereka. sclaei Neg;Ira-negara ini hares herusaha sungguh-sungguh untuk 
nrenyer;Isikan kchij;lks;lna.ln mereka (Ial;Inr h;ll ini.

2. Ncgara-negara hares nren;g;uuhil sepia tindakan yang pain untuk menjamin agar 
kegiatan-kegratan yang hcrada di hawall yurisdiksi atau pengawasam mereka dilakukan dengan ca-rd 
sedenrikian rupa supaya tindakan-tindakan tersehut tidak niengakihatkan kerusakan yang disehahkan 
()Tell Icncclu.u n kepada Negarl-ncga a lain dan lingkungannya. dan agar pencemaran yang tinrhul 
dari tindakan-Iindakan dais kegiatan III hawalr•' yurisdiksi atau pcngawas;ln mereka tidak menyebar 
mclampaui dacrah-daerah yang ada di hawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai 
dengan Konvensi ini.

3. Tindakan-tindakan yang diambil herdasarkan Bab ini hangs meliputi scgala sumber 
pencemaran lingkungan Taut, Tindakan-tindakan ini harus mencakup, inter alia, tindakan -tindakan 
yang direncanakan untuk mengurangi sejauh mungkin

(a) dilepaskannya hahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya 
fiahan-battan yang persisten, yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui u-
dara, atau karena dumping ;

(b) pencemaran dari kendaraan air, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan 
dan yang berkenaan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di 
laut, untuk mencegah terjadinya pembuangan yang sengaja atau tidak serta mengatur 
disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak kendaraan air;

(c) pencemaran dari instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi 
atau eksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya 
tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan 
darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta yang mengatur disain, 
konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termak-
sud ;

(d) pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan 
laut, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan 
dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur 
disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan 
termaksud.
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4. Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendali-
kan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus menjauhkan diri dari campuran tangan yang 
tidak beralasan ke dalam kegiatan Negara lain dalam mereka melaksanakan hak-hak mereka dan 
melakukan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi ini.

5. Tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Bah ini harus mencakup di dalamnya 
tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang 
rapuh maupun habitat bagi jenis-jenis yang telah langka, yang terancam oleh kelangkaan atau yang 
dalam proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut.

Pasal 195
Kewajiban untuk tidak memindahkan kerusakan atau bahaya

atau untuk mengubah suatu jenis pencemaran ke dalam
jenis pencemaran lain

Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan 
pencemaran lingkungan laut, Negara-negara hams bertindak sedemikian rupa agar tidak me-
mindahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerusakan atau bahaya dari suatu 
daerah ke daerah lain, ataa merobah suatu bentuk pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lain.

Pasal 196

Penggunaan teknologi-teknologi atau memasukkan
jenis-jenis asing atau jenis barn

1. Negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk mencegah, mengurangi dan 
mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat penggunaan teknologi-teknologi yang 
ada di bawah yunsdiksi atau pengawasan mereka, atau memasukkan dengan sengaja atau tidak, 
jenis-jenis asing atau jenis baru, ke dalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengaki-
batkan perobahan-perobahan panting dan merugikan kepada lingkungan laut.

2. Pasal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan Konvensi ini berkenaan dengan pence-
gahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

BAGIAN 2. KER)ASAMA GLOBAL DAN REGIONAL
Pasal 197

Kerjasama atas dasar global atau regional

Negara-negara harus bekerjasama atas dasar global dan dimana perlu, atas dasar 
regional,eecara langsung atau mclalui organisasi-organisasi international yang kompeten, dalam 
merumuakan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktek-praktek yang 
disarankan secara international aorta prosedu rosedur yang konsisten dengan Konvensi ini untuk 
tujuan periindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang 
khas.
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Pemberitahuan tentang kerusakan yang nyata atau yang bakal terjadi

Apabila suatu Negara menyadari adanya kcadaan dimana lingkungan laut berada 
dalam ancaman bahaya mendesak akan kerusakan atau telah rusak akibat pencemaran, 
Negara termaksud harus segera, memberitahu Negara-negara lain yang menurut perkiraannya 
sangat mungkin akan terancam oleh kerusakan tersebut, derrtiklan pula kepada organisasi-
organisasi intemasional yang kompeten.

Pasal 199
Pola Penanggulangan darurat terhadap pencemaran

Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 198, Negara-negara dalam daerah yang 
terkena, sesuai dengan kemampuan mereka, beserta organisasi-organisasi internasional yang 
kompeten, hares bekerjasama semampu mungkin dalam menghilangkan akibat pencemaran 
dan mencegah atau mengurangi kerusakan yang timbul. Untuk tujuan itu Negara-negara harus 
bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan pola penanggulangan darurat untuk 
menjawab tantangan pencemaran dalam lingkungan laut.

Pasal 200
Pengkajian, program-program riset dan

pertukaran informasi serta data

Negara-negara hams bekerjasama, secara langsung atau melalui organisasi-
organisasi internasional yang kompeten, dengan tujuan untuk mcnggalakan pengkajian-
pengkajian, menyelenggarakan program-program riset ilmiah dan mendorong dilakukannya 
pertukaran informasi dan data yang diperoleh tentang pencemaran lingkungan taut. Mereka 
hams berusaha sungguhsungguh turut serta aktif dalam program-program regional dan global 
untuk memperoleh pengetahuan guna memperkirakan sifat dan besarnya pencemaran, bahaya 
pencemaran tersebut, jejak, risiko dan cara mengatasinya.

Pasal 201
Kriteria ilmiah bagi peraturan-peraturan

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh sesuai dengan pasal 200, Negara-
negara harus bekerja sama, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional 
yang kompeten, untuk menetapkan kriteria ilmiah yang sesuai guna merumuskan dan 
menjabarkan ketentuan-ketentuan, standar-standar, praktek-praktek yang disarankan dan 
prosedur-prosedur gums pence-

han, pengttrangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.
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BAGIAN 3. BANTUAN TEHNIK

Pasal 202

Bantuan tehnik dan ilmiah kepada Negara-negara berkembang

Negara-negara harus secara langsung atau melalui organisasi-organisasi i, rnasion;rl 
yang kompeten

(a) menggalakkan program-program ilmiah, pendidikan, tehnik (Ian lain-lain bantuan kepada 
Negara-negara berkembang untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta 
guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran taut. Bantuan termaksud 
harus mencaklrp, inter alia ;

(i) latihan tenaga tehnis dab ilmiah mereka :

(ii) memudahkan keikut scrtaan mereka tlalarn program-program internasional yang 
relevan ;

(iii) melengkapi mereka dengan peralatan dan kcmudahan yang diperlukan' ; 

meningkatkan kenlampuan mereka untuk menlbuat peralatan termaksud ;

(v) memberikan saran dan mengemhangkan kemudairan untuk riset, monitoring, 
pendidikan dan program-program lainnya :

(b) memberikan bantuan yang serasi, terutama kcpada Negara berkembang untuk me-
ngurangi akibat kecelakaan-kecelakaan berat yang mungkin menyehahkan pencemaran 
gawat terhadap lingkungan taut ;

(c) memberikar bantuan yang scsuai, tcrutama kepada Negara herkembang, rnengenai 
penilaian tentang penilaian lingkungan.

Pasal 203
Perlakuan khusus bags Negara-negara berkembang

Negara-negara herkembang untuk keperluan penccgahan. pcngurangan dan pengendalian
pencemaran lingkungan atau untuk mengurangi akibat-akib;ttnya, harus diherikan perlakuan khusus 
oleh organisasi-organisasi internasional dalam hal :
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(a aloi .aa i Jana yang scsuai dan bantuan 

tehnik serta nlaatart  jasaaasa k.husus 

organisasi te rsehut.

13A(;IAN 4. MON I TO R I NG DAN ANA L I S A TENTANG
PEN I LA I AN L I N GK UNGAN

Pasal  204
Mon i t o r i ng  r is iko  t i tan  ak ibat  pencemaran

1.  Negara-negara hares herusaha sedapat  mungk in  konsis tcn dengan hak-
hak Negara r . : r  f .  a  r s e : a r a  I : r rgsu r tg  a t a u  mela lu i  o r g a n i s a s i - o r g a n i s a s i  
i n t e r n a s i o n a l  y a n g  kompe ten , un tuk

n. ! . ;n ra t i  mengatur .  nrrn i la i  dan mencanal isa r  hcrdasarkan n ie toda i ln r iah yang 
d ihakukan  mcnt_ 'Har i  r is iko  a tau ak ibat  pencemaran l ingkungan taut .

Khusrrsnya.  Negara-negara hares te tap mengawasi  pengaruh dari  se t iap 
keg ia tan ,r  n:  r  r .  t  ar i i inkan atau d i  dalam keg iatan termaksud ni rngarndung 
kemungkina+n r i tencemarkan !leer i •r :u~.~~ Tarn( .

Pasa l  205
Publ ikas i  Iaporan- Iaporan

Negara-negara hares mengumumkan  larporan- Iaporan tentang hars i l  yang 
d ipero lch sesua i  Jcng, rn  pasa l  204 a tau menyampa ikan  Iaporan yang demik ian i tu
pada wak tu -wak tu  ter tento  seeara tepat  kepada organ isas i -organ isas i  in ternas iona l  
yang kompeten,  yang hares menyedia- .  r :nva hag i  semua Negara.

Pasa l  206
Penl la ian e fek potens ia l  dar i  keg ia tan-keg ia tan

Manakala  Negara-negara mempunya i  dasar yang r u ku p  kuat  un tuk
menduga bahwa kegiatan-kegia tan yang direncanakan dalam yur isdiks i  atau di  bawah 
pengawasannya dapat mcn imhcrlkan pencemaran yang berarLi  atau perubahan yang
menon io l  darn i terugikan terhadap l ingkungan taut ,  mereka  harus,  sedapat  mungk in
meni la i  e fek potens ia l  dar i  keg ia tan tersehut  terhadap I ingkungan  laut ,  dan harus 
menyampa ikan  laporan tentang bas i l  pen i la ian termaksud menuru t  cara  yang d ia tur
da lam pasa l  205 .
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RADIAN 5. PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL DAN
PEP Ut'IiANG-UNDANGAN NASIONAL UNTUK MENCEGAH

MI:.NGURANGI DAN MENGENI)ALIKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN LAUT

Pasal 207
Pencernaran berasal clan sumber daratan

I. Negara-negara harus menctapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, 
nn n,c..r•!ngr dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber daratan termasuk di 
dala nnya •:ungai-sungai, kuala-kuala, pipa-pipa dan bangunan pembuangdn, dengan 
memperhatikan ketentuan ketentuan dan standa,-standar internasional yang telah disetujui serta 
praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan.

Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin 
diperlukan mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran tennaksud.

3. Negara-negara hams herusaha sungguh-sungguh untuk menyerasikan 
kehijaksanannke!-ajahs.anaannya dalam huhungan ini pada tingkat regional yang memadai.

.t Negara-negara, dalarn hertindak khususnya melalui organisasi-organisasi 
internasion H :ne kompeten atau melalui konpercnsi diplomatik, harus berusaha sungguh-
sungguh untuk meneiap;:an peraturan-peraturan dan standar-standar global dan regional, dan 
praktek-praktek serta pros?d'!r-prosedur yang dianjurkan untuk mencegah, mengurangi dan 
mengendalikan pencemaran linr•,kungan taut yang berasal dari sumber daratan dengan 
memperhatikan ciri-ciri regional yang . kha.. kemampuan ekonomi Negara-negara herkemhang 
serta memperhatikan kebutuhannya akan perk•'nrhangaii ckunomi. Ketentuan-ketentuan, 
standar-standar dan praktek-praktek serta prosedur-prosedur yang dianjurkan tersehut hares 
ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan .kepi'rluan

S. Undang-undang. peraturan-peraturan, tindakan-tindakan ketentuan-ketentuan, 
standar-standar clan praktek-praktek serta prosedur-prosedur yang dianjurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat , 2 dan 4 harus mencakup hal-hal yang serupa yang diperuntukkan bagi 
pengurangan u.i.rut) nrungkin pelepasan Kahan-Kahan heracun yang merugikan dan 
membahayakan, terutama hahan-Kahan persisten ke dalam lingkungan taut.

Pasal 208
Pencernaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional

1 Negara-negara pantai harus rnenetapkan peraturan perundang-undangan untuk 
mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang tirnbul dari atau
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar taut di hawah yurisdiksinya atau dari pulau-pulau 
buatan, instalasi-instalasi dap bangunan-bangunan di hawah yurisdiksinya sesuai dengan 
pasal 60 dan 80.



209

2. Negara-negara hares mengambil tindakan-tirdakan lain yang mungkin diperlukan 
untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud.

Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan tersebut harus tidak 
kurang efektif dari ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional serta praktek-
praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan .

4. Negara-negara harus i)eru.saha :ungguh-sungguh untuk menyerasikan 
kebijaksanaankebijaksanaannya dalarn hal ini pada tingkat regional yang memadai.

5. Negara-negara yang khususnya bertindak melalui organisasi-organisasi 
internasional ~.rng kompeten atau konperensi 6ii lornatik, harus menetapkan ketentuan-
ketentuan dan standarstandar global dan regional scita praktek-praktek dan prosedur-
prosedur yang dianjurkan untuk mencegah. mengurangi dan mengendalikan pencemaran 
lingkungan laut sebagaimana dimaksud pad;, ayat I. Ketentuan-ketentuan, standar- standar 
serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan itu hams ditinjau k.:nhali dari 
waktu ke waktu sesuai keperluan.

Pasal 209
Pencemaran berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan

I Ke~tentuan-kete,it' a n .  peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur internasional 
harus ditetapkan sesuai dengan Bab X1 untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan 
pencemaran lingkungan taut dari kegiatan-kegiatan di Kawasan. Ketentuan-ketentuan, 
peraturanperaturan dan prosedur-prosedur tersebut hams ditinjau kembali dari waktu ke waktu 
sesuai keperluan.

2. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang sesuai pada bagian ini, 
Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk t'nencegah, 
mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan taut dari kegiatan-kegiatan di 
Kawasan yang disebabkan oleh kendaraan air, instalasi-instalasi, bangunan-bangunan dan 
alat peralatan di bawah benderanya atau yang terdaftar padanya atau yang bergerak di bawah 
kekuasaannya, sebagaimana halnya mpnunjukkan. Ketentuan-ketentuan dari peraturan 
perundang-undangan termaksud harus tidak kurang effektif dari ketentuan-ketentuan, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur internasional yang dianjurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1.

Pasal 210
Pencemaran karena dumping

1. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk 
mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping.

2. Negara-negara harus mengambil tindakan=tindakan lain sesuai dengan 
keperluan untuk mencegah, rr.engurangi dan mengendalikan pencemara'n termaksud.
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3. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan termaksud harus 
menlamin ()Aiwa dumping tidak akan dilakukan tanpa izin dari pejabat-pejabat Negara yang 
koinpeten.

4. Negara-negara, yang khususnya bertindak melalui organisasi internasional yang 
kompeten atau konperensi d ip lo ra t ik ,  hares menetapkan ketentuan-ketentuan dan standar-
standar global dan regional serta praktek•praktek dan prosedur-prosedur yang .dianjurkan 
untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud. Ketentuan-
ketentuan. standar-stan-(tar serta praktck-praktck dan pr >edur-in.' s e d u r  y::ng dianjurkan itu 
harus ditinjau kembali dari '.kaktu kewaktu sesuai kepcrl:�,:r..

Dumping dalnin hut \� ' ilay.�li dan Iona ekcnomi cksklusif atau di atas landas 
kontinen tid,�k holel� dilakukan tanpn+ persetujuan sec:rra pasti terlehih dahulu dari 
Negara pantai, rang niemiliki hak untuk n,;nzijinkan, mengatur dan mengendalikan dumping 
termaksud setelah .nembcrikan pertimbangan sepenuhnya tentang masaiah itu dengan 
Negara-negara lain yang karer.:� alasan kondisi geogral'isnya dapat memperoleh dampaknya 
yang sangat merugikan.

t . t'ndang-undang. ; emturan-peraturan dan tindakan-tindakan nasional, dalarn 
men-.egah. mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud harus tidak kurang effektif 
dari ketentuan-ketentuan dan standar-standar global.

Pa-sal 21 1
I'cr.cemaran yang herasal dari kendaraan air

1. Negara-negara. yang hertindak melalui organisasi-organisasf internasional 
yang koripeten atau konperensi diplomatik yang umum, harus menetapkan ketentuan-
ketentuan dan standar-standar internasional untuk ni.ncegah, mengurangi dan mengendalikan 
pencemaran lingkungan laut herasal dari kendaraan air dan menggalakkan,route diterimanya 
dengan cara yang sama di mana perlu, dari pada pengaturan-pengaturan pelayanan yang 
dimaksudkan untuk memperkecil ancaman kecelakaan yang dapat menimbulkan pencemaran 
lingkungan laut, termasuk garis pantai dan kerusakan pencemaran terhadap kepentingan-
kepentingan yang berkaitan dari Negara pantai. Ketentuan-ketentuan dan standar-standar 
termaksud harus ditinjau kembali dengan cara yang sama dari waktu ke waktu sesuai 
keperluan.

2. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk 
mcncegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan but oleh kendaraan air 
yang mengibarkan bendera atau terdaftar di negaranya. ()eraturan perundang-undangan 
dimaksud harus sekurangkurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan ketentuan-
ketentuan dan standar-standar internasional yang diterirna sccara umum dan yang dibentuk 
melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau melalui konperensi diplomatik 
yang umum.

3. Negara-negara yang membentuk persyaratan-persyaratan khusus untuk 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagai satu syarat 
bagi kendaraan air rising untuk mast_k ke dalam pelahuhan atau perairan-perairan pedalaman 
mereka atau untuk singgah di terminal-terminal lepas pantai mereka hams mengumumkan 
persyaratan-persyaratan dimaksud dan harus menyampaikannya kepada organisasi 



internasional yang kompeten. Manaka-
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la persyaratan-per3yaratan tersebut dihentuk oleh dua atau Iehih negara pantai dengan 
bentuk yang idcnt.ik ,i.rlan? !tsahan�.i \ .utg sungguh-sungguh untuk menycrasikan k ;
hijaksanaan merck,'i. p. nthcritahuan t'rsehut tr.:r!rs menunjukkan Negara-negara mana yart,r 
ttuut >erta dalam pcni:;rtur;rnpengaturan kerjasanta dimaksud. Setiap Negara harus 
mensyarat Lan kepada Nakhoda kendaraan air di hawah hcndera atau yang terdaftar di 
negaranya, hilamana hcrlayar di taut teritori;d suatu Negara yang tnrtt•t Berta dalam 
pengaturan bersama agar memberikan informasi jika dintinta ulch
Negara itu. 1emik ian pula dalam hat jika sedang menuju kawasan Negara yang tw i l l seta.[ 
dalam
pengaturan hersama t e e s . . I a u  .rpahila demikian. untuk menunjukkan ap::kah n:r!!rcu;,hi
persyaratan untuk nnntasukr I•,:aI'ul• !! N. -amBasal ini tidak rn.ncurangi hak kendaraan air un
tuk telap menrk n,rtr itak Inn : , .i.ttt l ';! .t:au pelaksanaan atas basal ;!vat 2

4. ti;•gar:t-negara r ! r tt huleh, di dalam melaksanakan kcdaulata! !\..: di lout terito-
rialnya. menetalik,,n peraturan ncrundang-undangan untuk mencegah. mengurar.ci dan 
mengendalikan pent'''uaran !:!!lt Jari keinlaraan air wing, termasuk kendaraan air yang nr.•lak;; 
akan hak lintas ,I.nn,u I' !.tturan lierundang•undangan dimaksud scsuai dengan Bah I I .  haLaan 
3 tidak . inch :nrnohal.u;g I.;tiar. t ,~.tk limas (lama; kendaraan air asing.

5. Negara-negara pantai untuk maksud pemaksaan pentaatan sehagaimana 
ditentukan dalam hagi;m o. dipcrhokhkan dalam Iona ekonomi eksklusifnya mengadakan 
peraturan perundang-undang;u• un t t i .  pcneephan. pengurangan dan pengendalian 
pencemaran dari kendaraan air s suai drnr,rn dim :;::tuk nrcntherikan pengaruh pada 
ketentuan-ketentuan dan standar•stand,u Intcrnasiou.:i Sarre ditcrinta secara umum dan yang 
dihentuk melalui organisasi-orgar!isaH internasional t.rnr: kornpcten ,rt;:tr konperensi 
d ip lomat ik yang tt;num.

o. (a l  Dalam hat ketentuan-ketentuan dan standar-ctandat internasional yang di-
tun.tuk pada ayat I tidak memadai untuk menanggulangi situasi-situasi khusus 
dan Negara-negara pantai mentnunvai alasan vane kuat untuk menduga haliwa 
suite
area tertentu d::!.rm Iona ekonomi eksklusifnya merupakan suatu kawasan, 
dal;im kawasan mana pe teIapan ketentuan -ketentuan khusus guna 
pencegahan pcnccrnaran kendaraan air adalah alasan-alasan tehnis yang diakui 
berkaitan dengan disyaratkan guna ekologi dan aseanografi, demikian pula 
dalam penggunaan atau pertindungan terhadap sumher-suntber dan sifat-sifat 
khusus dari lalu lintas, Negara-negara pantai setelah konsultasi yang memadai 
melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten dengan Negara-
negara lain yang herkepentingan boleh, hagi ka-
wasan itu men, ampaikan pemberitahuan Iangsung kepada organisasi dengan 
menyampaikan hukt i-hukt i i lmiah dan tehnik yang mendukung dan i n f o r m , i 
mengcnai kemudahan pcperimaan yang perlu. Dalam jangka waktu 12 bulan 
setelah menerinia pemberitahuan, organisasi i tu  hares menetapkan apakah 
keadaan di dalam kawasan i t u .  sesuai dengan syarat-syarat yang ditctapkan di 
alas. Bilamana organisasi i tu mencntukan demikian, Negara pantai i tu botch 
bagi kawasan terse-but,  tnenctapkan peraturan perundang-undangan untuk 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dari kendaraan-
kendaraan air dalam' melaksanakan ketentuan-ketentuan dan standar-standar 
internasional atau praktek-praktek pelayanan yang telah diberlakukan melalui 
organtsast, hagi kawasan-kawasan khusus. Peraturan perundang-undangan 
dimaksud tidak akan herlaku bagi kcndaraan air asing sampai dengan 15 bulan 



setelah penyampaian pemberitahuan kepada organisasi.
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Negara-neg iii pantai hares mengu�iumkan hatas-hatas kawasan yang 
ditetapkan sc'carn tern,

Jika Ntgara-negara panlai bermaksud untuk menetapkan peraturan parundang-
unrlanhan t;trnhalian untuk kawasan yang salmi gia:ta pencegahan, pengurangan 
dan pengendalian pencemaran dari kendaraan-kendaraan air, mereka harus pada 
waktu penyampaian pernheritahuan tersehut, sekaligus memheritahukan 
organisasi. Peraturan perundang-undangan tambahan dimaksud dapat dikaitkan 
dengan pelepasan atau praktek-praktek pelayaran tetapi tidak holeh 
mensyaratkan kendaraan air asing untuk mematuhi disain, konstruksi, tata awak 
atau standar peralatan lain dari pada ketentuan internasional umum ; dan 
peraturan perundang-undangan dimaksud akan herlaku hagi kendaraan air asing 
setelah I5 hulan disampaikan kepada organisasi dengan catatan organisasi itu 
setuju dalam waktu 1 2 hulan cctclah disampaikannya pemheritahuan dimaksud.

Ketentuan- keten wan dan standar-standar internasional sehagaintan,i dimaksud 
dalam

;ni hares mencakup inter alia hal-hal yang berhubungan dengan pemberitahu;in segera 
kepada Negara-negara pantai yang pantainya atau kepentingan-kepentingan yang tersimgkut 
dip•ingaruhi oleh kccelakaan, termasuk kecelakaan laut, yang mengakibatkan pelepasan atau 
keniungkinan pelepasan.

Pasal 212

Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara
I. Negara - negara hangs menetapkan peraturan perundang-undangan untuk 

mencegah, mengurangi clan mengendalikan penccrnaran lingkungan laut yang herasal dari 
atau melalui udara, yang dapat diterapkan bagi ruang udara yang herada di bawah 
kcdaulatannya dan bagi kendaraan air yang di bawah henderanya atau kendaraan air atau 
pesawat udara yang terdaftar di negara ter-
se'hut dengan ntempertimhangkan ketentuan-ketentuan yang disepakati secara internasional, 
standar-standar dan praktek-praktek yang disarankan dan prosedur-prosedur serta 
keselamatan navigasi udara.

2. Negara - negara harus mengambil tindakan-tindakan lain yang rnungkin diperlukan 
un tuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran dimaksud.

3 Negara - negara yang bertindak khususnya melalui organisasi-organisasi 
internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik, harus berusaha sungguh-sungguh 
untuk menetapkan ketentuan-ketentuan global dan regional, standar-standar dan praktek-
praktek serta prosedurprosedur yang disarankan untuk mencegah, mengurangi dan 
mengendalikan pencemaran dimaksud.
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BAGIAN 6. PEMAKSAAN PENTAATAN

Pasal 213
Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan 

pencemaran yang berasal dari sumber 
daratan

Negara-negara harus memaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang ditetapkannya sesuai dengan pasal 207 dan harus menetapkan peraturan 
perundang-undangan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditetapkan 
oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik, yang 
dapat diterapkan, untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran Iingkungan 
laut yang berasal dari sumber daratan.

Pasal 214
Pemaksaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan 

Dasar Laut

Negara-negara harus memaksakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
sesuai dengan pasal 208 day harus menetapkan 'peraturan perundang-undangan serta 
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-
ketentuan dan standar-standar internasional yang herlaku yang.diadakan oleh organisasi-
organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk mencegah, 
mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang herasal dari atau yang 
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di dalam yurisdiksi mereka dan yang 
berasal dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangu-.nan-hangunan di dalam 
yurisdiksi mereka, sesuai dengan pasal 60 dan 80.

Pasal 215
Pemaksaan penaatan berkenaan dengan pencemaran

yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan

Pemaksaan pentaatan terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan serta prosedur-
prosedur internasional yang ditetapkan sesuai dengan Bab XI untuk mencegah, mengurangi 
dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di 
Kawasan, harus diatur oleh Bab ini.

Pasal 216
Pemaksaan penaatan berkenaan dengan pencemaran

yang diakibatkan oleh dumping.

1. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini 
serta ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditentukan melalui 
organisasi-organigasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan 
oleh dumping harus dipaksakan penaatannya :
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(a) :itch Negara pant.�i ln:rkenaan dengan dumping di �lalam laut teritorial atau zona 
ekonomi eksklusif atan pad,' landas kontinennya

lb) oleh Negara hendera I,ertali; t  dengan kendaraan air yang mengibarkan henderanya a tau 
kcndaraan air atau pesawat udara yang didaftarkannya ;

lc) oleh setiap Negara berkenaan dengan tindakan- tindakan pemuatan limbah atau ha-rang 
kiinnya yang tcrjaJi di dalam wilayahnya atau pada terminal-terminal lepas pantainya.

2. Pasal ini tidak mengadakan kewajihan pada suatu Negara untuk memulai tindakantindakan 
pemaksaan penaatan, ap;�hila tindakan den�ikian telah rnulai diadakan oleh Negara lain sesuai 
dengan maksud pasal ini.

Pasal 217
Pemaksaan penaatan oleh Negara bendera

I .  Negara-negara hares menjamin hahwa kendaraan air yang mengibarkan henderanya atau 
terdaftar di Negara tersehut menaati ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang 
herlaku. yang ditentukan melalui organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik 
yang umum. dan menaati peraturan perundang-undangan Negara tersebut yang ditetapkan sesuai 
Konvensi ini untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingk��ngan laut yang 
disehahkan oleh kendaraan-kendaraan air dan herkenaan dengan itu hares menetapkan peraturan 
perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaannya. 
Negara-negara bendera harus mengadakan pemaksaan yang efektif penaatan ketentuan-ketentuan, 
standar-standar, ,peraturan perundang-undangan dimaksud, tanpa meniandang di mana pelanggaran 
itu terjadi.

2. Negara-negara secara khusus, harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat guna 
menjamin bahwa kendaraan air yang mengiharkan bendera atau memiliki registrasinya dilarang 
hcrlayar, sampai kendaraan-kcndaraan air tersebut memenuhi persyaratan, ketentuan-ketentuan Jan 
standar-standar internasional sehagaimana dimaksud dalam ayat I ,  termasuk persyaratan yang 
hertalian dengan disain, konstruksi, peralatan dan pengawasan kendaraan-kendaraan air.

3. Negara-negara harus menjamin bahwa kcndaraan air yang mengiharkan hendera ;�tau 
memiliki registrasinya membawa sertifikat yang dipersyaratkan olch dan diterhitkan sesuai dengan 
ketentuan dan standar-standar internasional sebagai mana dimaksud dalam ayat 4, Negaranegara 
harus menjamin hahwa kcndaraan air yang mengiharkan henderanya telah diperiksasecaraberkula 
untuk memastikan hahwa sertifikat tersebut adalah sesuai dengan keadaan sehenarnya kend;man air 
itu. Sertifikat-sertifikat ini hams diterima oleh Negara-negara lain sebagai bukti mengenai kcadaan 
kendaraan air tersebut dan harus dianggap rnempunyai kekuatan yang sama seperti
sertifikat yang diterhitkan oleh Negara-negara itu sendiri, kecuali ada dasar-dasar yang kuat untuk 
�nenduga hahwa keadaan kcndaraan air itu secara substansial tidak sesuai dengan hal-hal khusus 
yang tersebut dalam sertifikat.
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4. Apahila suatu kendaraan air melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dan 
standar-standar yang ditentukan rnelalui organisasi internasional yang kornpeten atau konperensi 
diplomatik yang umum, maka Negara bendera, tanpa mengurangi pada pasal 218, 220 dan 228, 
harus segera melakukan pemeriksaan dan dimana perlu mengadakan penuntutan-penuntutan atas 
pelanggaran yang diduga terjadi tanpa memandang di mana pelanggaran itu terjadi atau di mana 
pencemaran yang discbabkan oleh pelanggaran dimaksud telah nienjadi atau ditemukan.

5. Negara-negara bendera yang melakukan suatu pemeriksaan atas pelanggaran dapat 
meminta bantuan Negara lain manapun yang kerjasamanya dapat bermanfaat dalam menjelaskan 
keadaan-keadaan mengenai perkara itu. Negara-negara hams berusaha sungguh-sungguh untuk 
memenuhi permintaan yang wajar dari Negara-negara bendera.

6. Ncgara-negara harus, atas pcrmintaan tertulis Negara manapun, memeriksa setiap 
pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh kendaraan air yang mcngibarkan benderanya. 
Apabila ternyata hahwa terdapat hukti yang cukup untuk mengadakan penuntutan berkenaan 
dengan pelanggaran tadi, Negara-negara bendera tanpa rnenunda-nunda mengajukan penuntutan 
sesuai dengan undang-undangnya.

7. Negara-n gara bendera harus segera memberitahukan Negara yang meminta dan or-
ganisasi internasional Sang kompeten tentang tindakan yang diambil dan hasilnya. Keterangan ter-
sebut harus tersedia untuk srmua Negara.

t;. Sanksi-s; nksi yang rlitctapkan oleh peraturan perundang-undangan Negara-negara 
terhadap kendaraan ai . yang ntengibarkan benderanya harus cukup keras untuk rnencegah pelang-
garan-pelanggaran di manapun terjadi.

Pasal 218
Pemaksaan penaatan oleh Negara pelabuhan

I. Apabila suatu kendaraan air secara sukarela berada disuatu pelabuhan atau berada 
pada suatu terminal lepas pantai suatu Negara, maka Negara itu dapat mengadakan pemeriksaan 
dan, di mana terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, mengadakan penuntutan berkenaan dengan 
setiap pelepasan dari kendaraan air tersebut di luar perairan pedalaman, laut teritorial atau zona 
ekonorni eksklusif dari Negara itu yang rnelanggar ketentuan-ketentuan dan standar-standar inter-
nasional yang berlakt dan ditentukan mclalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten 
atau konperensi diplomatik yang umum.

2. Tidak botch cliadakan penuntutan menurut ketentuan ayat 1 berkenaan dengan suatu 
pelepasan yang bersifat pelanggaran di dalam perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi 
eksklusif dari Negara lain kecuali diminta oleh Negara itu, Negara bendera, atau oleh Negara yang 
dirugikan atau terancam oleh pelepasan yang bersifat pelanggaran, atau apabila pelanggaran itu 
telah menyebabkan atau mungkin menyebabkan pencemaran di dalam perairan pedalaman, laut 
teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara yang mengadakan penuntutan.
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3. Apabila suatu kendaraan air secara sukarela herada di suatu pelabuhan atau 
terminal lepas-pantai suatu Negara, Negara tersebut hares , sejauh •dimungkinkan, 
memenuhi permintaan Negara manapun untuk melakukan pemeriksaan atas pelepasan yang 
hersifat pelanggaran sehagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang diduga telah terjadi, 
menimbulkan atau mengancam terjadinya kerusakan pada perairan pedalaman, laut teritorial 
atau zona ekonomi eksklusif dari Negara yang mengajukan permintaan dimaksud. Negara 
juga hares, sejauh dimungkinkan, memenuhi permintaan Negara bendera guna pemeriksaan 
sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dimaksud, tanpa rnemandang di mana 
pelanggaran itu terjadi .

4. Catatan-catatan tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh Negara pelabuhan 
sesuai dengan ketentuan pasal ini harus diserahkan kepada Negara bendera atau kepada 
Negara pantai apabila mereka memintanya. Setiap penuntutan yang diadakan oleh Negara 
pelabuhan berdasarkan pemeriksaan demikian dapat, tanpa mengurangi ketentuan bagian 7, 
ditangguhkan atas permintaan Negara pantai apahila pelanggaran itu telah terjadi di perairan 
pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusifnya. Bukti dan catatan-catatan tentang 
perkara itu, beserta setiap jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang diterima oleh pejabat 
Negara pelabuhan dalam hal tersebut harus diserahkan kepada Negara pantai. Penyerahan 
dimaksud berarti harus dihentikannya penuntutan di Negara pelabuhan.

Pasal 219
Tindakan-tindakan yang bertalian dengan kelaikan laut

kendaraan air untuk mencegah pencemaran

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan pada bagian 7, Negara-negara yang, atas 
permintaan acau atas inisiatif mereka, telah meyakini bahwa schuah kendaraan air yang 
herada dalam s:jlah sate pelabuhan mereka atau pada salah satu terminal lepas pantainya 
mclakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang 
herlaku bertalian dengan kelaikan I.tut dari kendaraan air dan dengan demikian mengancam 
kerusakan terhadap lingkungan taut rarus, sejauh dimungkinkan, mengambil tindakan-
tindakan ?dministratif untuk mencegah kendarain air itu melakukan pclayaran. Negara-
negara yang dimaksud dapat mengijinkan kendaraan air tersebut menuju hanya ke galangan 
reparasi terdekat yang sesuai dan, setelah diperbaiki sebabsehah terjadinya pelanggaran, 
dengan segera mengijinkan kendaraan air tersebut untuk meJanjutkan pelayarannya.

Pasal 220
Pemaksaan penaatan oleh Negara pantai

I. Apabila sehuah kendaraan air dengan sukarela herada dalam pelabuhan atau 
pada suatu terminal lepas pantai Negara itu, Negara tersebut dapat, sesuai dengan bagian 
7,.mengadakan penuntutan bertalian dengan setiap pelanggaran pcraturan perundang-
undangan yang ditctapkan sesuai dengan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dan 
standar-standar internasional. yang herlaku ttnluk penecgahan, pengurangan darn 
pengendatian pencemaran yang berasal dart kendaraan air apabila pelanggaran itu telaih 
Ierjadi di dalam taut teritorial atau zona ekonomi eksklusif Negara Hu.
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2. Dalam hal terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa suatu kendaraan 
air yang herlayar di laut teritorial suatu Negara, selama melakukan lintas, telah melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Negara itu yang telah ditetapkan sesuai 
dengan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional untuk 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang herasal dari kendaraan air, 
maka N a r a  itu, dengan tidak mengurangi herlakunya ketentuan Bab II, hagian 3, dapat 
melakukan pe.meriksaan kendaraan air seLara fisik herkenaan dengan pelanggaran itu dan 
apabila terdapat pembuktian yang cukup kuat dari pada perkara dapat mulai mengadakan 
penuntutan, termasuk penahanan kendaraan air tersebut, sesuai dengan undang-undangnya, 
tanpa mengurangi ketentuan pada hagian 7.

3. Dalam hat terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa .suatu kendaraan 
air yang herlayar di zona ekonomi eksklusif atau di laut teritorial suatu Negara, telah 
melanggar ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku untuk 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang herasal dari kendaraan air 
atau peraturan perundangundangan dari Negara tersebut yang sesuai dan memherlakukan 
ketentuan-ketentuan dan standarstandar dimaksud, maka Negara itu dapat meminta pada 
kendaraan air untuk memberikan informasi mengcnai indentitasnya dan pelabuhan 
pendaftarannya, pelahuhan terakhir dan pelahuhan berikut yang akan disinggahi dan 
informasi penting lainnya yang diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu 
pelanggaran.

4. Negara-negara harus mcnetapkan peraturan perundang-undangan serta 
mengambil tindakan lain agar kendaraan-kendaraan air yang mengibarkan henderanya 
memenuhi permintaan informasi sesuai dengan ayat 3.

5. Dalam hal terdapat alasan yang jelas untuk menduga hawah kendaraan air 
yang herlayar di zona ekonomi eksklusif atau di but teritorial suatu Negara, selama di zona 
ekonomi eksklusif, telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalanrayat 3 yang 
herupa pelepasan substansial yang menyehabkan atau mengancam akan menimbulkan 
pencemaran yang berat terhadap lingkungan laut, maka Negara itu dapat mengadakan 
pemeriksaan terhadap kendaraan air tersebut secara fisik atas hat-hal yang bertalian dengan 
pelanggaran dimaksud apabila kendaraan air itu menolak memberikan informasi atau apabila 
informasi yang diberikan oleh kendaraan air itu jelas berbeda dengan keadaan faktual yang 
nyata dan apabila keadaan dari kasus itu membenarkan pemeriksaan dimaksud.

6. Dalam hal terdapat bukti objektif yang jelas bahwa suatu kendaraan air herlayar 
di zona ekonomi eksklusif atau di taut teritorial suatu Negara, selama di zona ekonomi 
eksklusif, telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berupa 
pelepasan yang menyebabkan kerusakan besar atau mengancam akan menimbulkan 
kerusakan besar di daerah pantai atau hal-hal yang menjadi kepentingan Negara pantai, atau 
terhadap setiap kekayaan di taut teritorial atau di zona ekonomi eksklusif, maka Negara itu, 
tanpa mengurangi ketentuan pada bagian 7, asalkan pembuktian itu cukup kuat dapat 
mengadakan penuntutan, termasuk penahanan kendaraan air tersebut, sesuai dengan 
undang-undangnya.
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7. Tanpa menyimpang dari ketentuan ayat 6, apabila prosedur-prosedur yang tepat 
telah ditentukan, baik melalui organisasi internasional yang kompeten maupun disepakati 
secara lain, prosedur mana menjamin ditaatinya syarat untuk pembebasan atau jaminan 
keuangan lainnya yang sesuai, Negara pantai apabila terikat dengan prosedur-prosedur yang 
demikian itu, harus mengizinkan kendaraan air itu untuk meneruskan pelayarannya.

8. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 juga berlaku terhadap 
peraturan perundang-undangan nasional yang ditetapkan sesuai dengan pasal 211 ayat 6.

Pasal 221
Tindakan-tindakan untuk menghindari pencemaran yang

ditimbulkan oleh kecelakaan-kecelakaan taut

I. ridak ada satupun I. etentuan dalam Bab ini akan mengurangi hak Negara-
negara, sesuai dengan hukum Internasional, baik menurut hukum kebiasaan maupun 
Konvensi, untuk mengambil dan memaksakan tindakan-tindakan di luar but teritorial yang 
sebanding dengan kerusakan nyata atau ancaman kerusakan untuk melindungi garis pantai 
atau kepentingan-kepentingan yang bertalian dengan itu, termasuk perikanan, dari 
pencemaran atau ancaman pencemaran sebagai lanjutan dari suatu kecelakaan laut atau 
tindakan-tindakan yang bertalian dengan kecelakaan dimaksud, yang menurut dugaan yang 
layak dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang besar.

2. Untuk tujuan Pasal ini, "kecelakaan laut", berarti suatu tubrukan kendaraan air, 
kandas atau lain-lain kecelakaan dalam navigasi, atau lain kejadian di atas atau di luar 
kendaraan air tersebut yang mengakihatkan kerusakan material atau ancaman nyata 
kerusakan material terhadap suatu kendaraan air atau muatannya.

Pasal 222
Pemaksaan penaatan pcrkenaan dengan pencemaran yang berasal

atau terjadi melalui atmosfir

Negara-negara harus memaksakan, di dalam lingkungan ruang udara yang ada di 
bawah kedaulatannya atau terhadap kendaraan air yang mengibarkan benderanya atau 
kendaraan air atzu pesawat udara yang terdaftar di negaranya, peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 212, ayat 1, dan ketentuan-ketentuan lain 
dari Konvensi ini serta harus menetapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil 
tindakan-tindakan lain yang diperlu• kan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan 
standar-standar internasional yang berlaku set, to dibentuk melalui organisasi internasional 
yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk per. cegahan, pengurangan dan 
pengendalian pencemaran lingkungan laut yang berasal dari atau me lalui atmosfir, sesuai 
dengan semua ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang relevan dan 
bertalian dengan keimanan navigasi udara.
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BAGIAN 7. LANGKAH PENGAMANAN

Pasal 223

Tindakan-tindakan untuk memudahkan penuntutan

Dalam hal penuntutan yang diadakan sesuai dengan Bab ini, Negara-negara harus 
mengamhil tindakan-tindakan untuk memudahkan didengarnya para saksi dan penyerahan 
bukti yang disampaikan oleh penguasa-penguasa Negara lain, atau oleh organisasi 
internasional yang kompeten, dan hams memudahkan kehadiran pada sidang-sidang tersebut 
wakil-wakil resmi dari organisasi internasional yang kompeten, Negara bendera dan Negara 
manapun yang terkeria pencemaran yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran. Wakil-wakil 
resmi yang mengikuti sidang-sidang dimaksud hams mempunyai hak dan kewajiban sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan nasional atau hukum internasional.

Pasal 224
Pelaksanaan wewenang untuk pemaksaan penaatan

Wewenang untuk pemaksaan penaatan terhadap kendaraan air asing menurut Bab 
ini hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat atau oleh kapal-kapal perang, pesawat 
udara militer, atau kapal taut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas.di..i 
dapat dikenal yang herada dalam dinas pemerintah dan berwenang melakukan tindakan-
tindakan itu.

Pasal 225

Kewajiban untuk menghindari akibat-akibat yang
merugikan di dalam pelaksanaan wewenang untuk

pemaksaan penaatan

Di dalam melaksanakan wewenang untuk memaksakan penaatan sesuai dengan 
Konvensi ini terhadap kendaraan air asing, Negara-negara harus tidak diperholehkan 
membahayakan keselamatan pelayaran atau dengan cara lain yang menimbulkan bahaya 
bagi kendaraan air tersebut atau membawanya ke pelabuhan atau tempat berlabuh yang tidak 
aman atau membuka lingkungan taut dari suatu risiko yang tidak wajar.

Pasal 226
Penyidikan terhadap kendaraan air asing

1. (a) Negara-negara tidak boleh menahan suatu kendaraan air asing lebih !aria dari 
yang diperlukan untuk tujuan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 
216, 218 dan 220. Setiap pemeriksaan fisik suatu kendaraan air asing harus 
dibatasi pada pemeriksaan atas sertifikat, catatan-catatan atau dokumen-
dokumen lain yang di-
syaratkan untuk dibawa oleh kendaraan air itu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan
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dan standar-standar internasional yang umum diterima atau dokumen-dokumen 
sejenis yang dibawa; pemeriksaan fisik lebih lanjut terhadap kendaraan air 
tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya pengujian dimaksud dan 
semata-mata bilamana :

(i) ada dasar-dasar yang jelas untuk menduga bahwa keadaan kendaraan air 
itu atau peralatannya tidak sesuai secara substansial de�.ean isi dokumen-
dokumennya ,

(ii) isi dokumen-dokumen dimaksud tidak mencukupi untuk konfirmasr atau 
veri-Gkasi atas pelanggaran yang diduga; atau

(iii) kendaraan air itu tidak membawa sertifikat dan catatan-catatan yang 
berlaku

(b) Apabila penyidikan itu menujukkan adanya suatu pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terhadap ketentuan-ketentuan 
dan standarstandar internasional untuk perlindungan dan pemeliharaan 
lingkungan laut, maka pembebasan kendaraan air tersebut harus segera 
dilakukan sesuai dengan prosedurprosedur yang layak seperti misalnya adanya 
jaminan uang atau jaminan keuangan lainnya yang wajar.

(c) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dan standar-standar 
internasional yang berlaku berkenaan dengan kelaikan laut kendaraan air, maka 
pembebasan bagi kendaraan air, jika akan mengakibatkan ancaman terhadap 
lingkungan laut, boleh ditolak atau dibebaskan bersyarat untuk herlayar menuju 
ke galangan reparasi yang
terdekat. Dalam hal pembebasan itu telah ditolak atau dibebaskan bersyarat, 
maka Negara bendera dari kendaraan air tersebut harus segera diheritahu dan 
dapat mengusahakan pembebasan kendaraan air itu sesuai dengan ketentuan 
Bab XV.

2. Negara-negara harus hekerjasama untuk mengembanFkan prosedur-prosedur guna 
.iencegah pemeriksaan fisik yang tidak perlu terhadap kendaraan air di laut.

Pasal 227
Non diskriminasi terhadap kendaraan air asing

Dalam melaksanakan hak-hak dan melakukan kewajibannya menurut Bab ini, Negara-
regara tidak boleh melakukan diskriminasi balk bentuk atau dalarn kenyataan terhadap 
kendaratn-kendaraan air Negara lain.

Pasal 228
Penangguhan dan pembatasan terhadap pelaksanaan penuntutan

1. Pelaksanaan penuntutan untuk mengadakan ancaman hukurnan berkenaan 
dengan 3etiap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang bertalian dengan pencegahan, 
pengurangan dan pengen-
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dalian pencemaran yang berasal dari kendaraan air yang dilakukan kendaraan air asing di luar 
laut teritorial Negara yang mengadakan penuntutan hams ditangguhkan setelah dimulai penuntut-
an untuk mengadakan ancaman hukuman sesuai dengan penuntutan yang sama dari Negara 
bendera dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penuntutan pertama dilakukan, kecuali jika 
penuntutan itu berhuhungan dengan suatu kasus yang menimbulkan kerusakan gawat bagi 
Negara pantai atau Negara hendera itu telah berkali-kali mengahaikan kewajibannya untuk 
memaksakan penaatan secara efektif ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional 
yang berlaku berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan airnya. Negara 
bendera harus pada waktunya menyediakan bagi Negara pertama yang melakukan penuntutan 
suatu herkas lengkap kasus itu dan catatan-catatan tentang penuntutan, bilamana Negara 
bendera telah meminta penangguhan atas penuntutan itu sesuai dengan ketentuan pasal ini. 
Apahila tindakan penuntutan oleh Negara hendera telah sampai pada tahap konklusi, maka 
penuntutan yang ditangguhkan itu harus diakhiri. Setelah pembayaran atas oagkos yang 
dikeluarkan berkenaan dengan penuntutan tersebut, maka setiap uang jaminan yang 
dicadangkan atau jaminan keuangan lainnya yang diperuntukkan berkenaan dengan 
penangguhan penuntutan tersebut harus dikembalikan oleh Negara pantai.

2. Pelaksanaan penuntutan untuk mengadakan ancaman hukuman terhadap kendara-
an air asing tidak botch diadakan setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung dari tanggal dilaku-
kannya pelanggaran, dan tidak boleh dilakukan oleh setiap Negara dalam hat penuntutan telah di-
lakukan Negara lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat I .

3. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak mengurangi hak Negara bendera untuk melak 
kan setiap tindakan, termasuk pelaksanaan penuntutan untuk mengadakan ancaman hukuman, 
sesuai dengan undang-undangnya tanpa memandang adanya penuntutan yang terlebih dahulu 
diadakan oleh Negara lain.

Pasal 229
Pelaksanaan penuntutan perdata

Tidak satupun ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan 
penuntutan perdata berkenaan dengan suatu gugatan atas kerugian atau kerusakan yang timbul 
dari pencemaran lingkungan laut.

Pasal 230

Denda keuangan dan penghormatan hak-hak yang
diakui dari tertuduh

1. Denda keuangan hanya dapat dikenakan dalam hat adanya pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan-ketentuan serta standar-standar 
internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran 
lingkungan laut oleh kendaraan air asing di tear taut teritorial.



233

2. Denda keuangan hanya dapat dikenakan dalam hal adanya pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan-ketentuan serta standar-
standar internasional yang berlaku untuk pericegaltan, pengurangan dan pengendalian 
pencemaran lingkungan laut, yang dilakukan oleh kendaraan air asing di laut teritorial, 
kecuali dalam hal kesengajaan dan adanya tindakan pencemaran yang gawat di laut teritorial.

3. Di dalam melakukan penuntutan berkenaan dengan pelanggaran din,aksud yang 
dilakukan oleh suatu kendaraan air asing yang dapat berakibat dikenakannya hukuman, maka 
hakliak yang diakui dari tertuduh harus dihormati.

nasal 231
Pemberitahuan kepada Negara bendera dan Negara -

negara lain yang berkepentingan

Negara-negara harus segera memberitahu Negara bendera dan Negara lain yang 
berkepentingan mengenai setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan bagian 6 terhadap 
kendaraankendaraan air asing, dan harus menyerahkan kepada Negara bendera seluruh 
laporan resmi mengenai tindakan tersebut. Namun demikian, sehubungan dengan 
pelanggaran yang dilakukan di laut teritorial, kewajihan Negara pantai tersebut hanya berlaku 
bagi tindakan yang dilakukan dalam rangka penuntutan. Pejahat-pejahat diplomatik atau 
konsuler dan jika mungkin pejabat maritim Negara bendera. hardy segera diheritahu 
mengenai setiap tindakan yang dilakukan terhadap kendaraan air asing yang sesuai dengan 
bagian 6.

Pasal 232

Tanggung jawab Negara-negara yang 
timbul sebagai akibat tindakan 
pemaksaan penaatan

Negara-negara harus bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang dapat 
dibebankan kepada mereka sebagai akibat daripada tindakan-tindakan yang diambil sesuai 
dengan bagian 6 apabila tindakan tersebut tidak sah atau melampaui apa yang layak 
'diperlukan menurut keterangan yang ada. Negara-negara hams menyediakan tangkisan di 
Pengadilan atas tindakan berkenaan dengan kerugian atau kehilangan tersebut.

Pasal 233

Langkah pengumanan bagi selat-selat yang digunakan
untuk navigasi internasional

Tiada suatupun dalam bagian 5, 6 dan 7 akan mempengaruhi rejim hukum daripada 
seiat-selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Namun demikian, apabila suatu 
kapal asing yang lain daripada yang dimakstidkan oleh bagian 10 dan telah melakukan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut dalam pasal 42 ayat I (a) dan (b), yang 
mengakibatkan
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:;tar) mt ngancatn suatu kerusakan riesar pada lingkungan taut pada sel:rt-sclat, maka hi,,gai,;-
negara tap' sea t  tersebut dapat mengcunhil tindakan-tindakan pemaksaan pcnaatan yang 
tepat tiara jika demikian harus mutatis mntandis nr,n:eiti kctentuan-ketentuan hae:an mi.

BAGIAN 8. KAWASAN YANG TERTUPUP ES

l'asal 234

Kawasan yang tertutup es

Negara-negara pantai herhak menetapkan dan nrencgakkan peraturan perundang-
undangar t„nna diskrirninasi untuk peneegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran 
laut yang

dan kendaraan air di kawasan yang tertutup es dalam hatas zona ekonorni eksklusif. 
dirnan:: l.hususnya keadaan euacanya sangat huruk dan permukaan lautnya sepanjang tahun 
selalu tertutup es sehingga menghambat alai) :nembahayakan pelayaran, dan pencernaran 
lingkungan lautnva akan sangat membahayakan atau tidak akan dspat dikembalikan 
keseimbangan ekologinya seperti scmula. Peraturan Penindangundangan dirnaksud harus 
rnemperhatikan navigasi dan perlinctu)rgan serta pelestarian lingkungan taut yang di dasarkan 
pada bukti-bukti ilmiah terhaik yang ada

BAGIAN 9. TANGGUNG-JAWAB DAN KEWA1113AN GANTI - RUG!
Pasal 235

Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi

I . Negara-negara bertanggung-jawab untuk pernenuhan kewajiban-kewajiban 
internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. 
Mereka harus memikul kewajiban ganti-rugi sesuai dengan hukum internasional.

2. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menu)ut sistim perundang-
undangan nya untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atal) hantuan lainnya 
bertalian dengan kerusakan yang disehahkan pencemaran lingkungan knit oleh orang 
perorangan atau oleh ha-(la n hukurn di hawah yuris.diksi mereka.

3. Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian 
dengan segala kerugian yang disehahkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara
harus bekerjasarna rnclaksanakan hukurn internasional yang berlaku dan untuk 
pengernhangan sclanjutnya huka n internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab 
dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengcnai kompensasi untuk kerusakan serta 
penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dirnana perlu, mengembangkan kriteria 
dan prosedurprosedur pembnyaran ganti-guri yang memadai seperti hainya asuransi wajib 
atau dara }.'rri'enaasi
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13AGIAN 10. HAK KI_KEJ3ALAN

Pasal 236
link kekehalan

Ketentuan Konvensi ini yang herkenaan dengan perlindiingan dan pelestarian lingkungan 
taut tidak herlaku hagi kapal pcrang, kapal hanluan, kendaraan air lainnya atau pesawat udara milik 
atau yang sedang di operasikan oleh watt' Negara serta digunakan, pada saat ini, hanya untuk 
keperluan pentcrintah yang hukan hersilal korncrsial. Walaupun demikian, setiap Negara hares 
nrenjanlin, dengan rnenelapkan tindakan-tindakan yang tepat yang tidak menghalangi opcrasi atau 
kemarnpuan operasional kendaraan air atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikannya, bahwa 
kendaraan air Matt pesawat udara dinraksud bertindak rnenurut cara yang konsisten. st'panjang hal itu 
beralasan dan dapat dilakukan, dengan Konvensi ini.

13AGIAN I I .  KEWAJIBAN-KEWAJIBAN BERDASARKAN KONVENSI LAIN MENGENAI 
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

Pasal 237
Kewajihan-kewajihan herdasarkan Konvensi lain

mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

I Ketrntuan Bah ini lidak mengurapgi kewajihan-kewajihan khusus yang diterima Negara-
negara herdasarkan Konvensi-konvensi khusus dan persetujuan-pcrsetujuan yang telah tercapai 
seheltuunya yang berhubttngan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan taut serta 
perselujuan-pcrsetujuan yang nlungkin dicapai sehagai kelanjutan asas-asas umum yang tercantum 
d;llam Konvensi ini.

2. Kewajihan-kewajihan khusus yang diterima Negara-negara berdasarkan Konvensi-
konvensi khusus, hertalian dengan perlindungan dan pi Jestarian lingkungan Taut, harus dilaksana-
karr dengan cara yang konsisten dengan asas-asas yang umum dan tujuan Konvensi ini.

BAB X l l l
RISET ILMIAI I KELAUTAN

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM
Pasal 238

flak mengadakan riset ilmiah kelautan

Sentua Negara, tanpa memandang Ictak Reopraficnva, dan oreanisasi-organisasi interna-
sional yang kompeten, herhak mengadakan riset ilnliah k;lanlan tl r . pn mempcrhatikan hat. dan 
kc'v:tjihan Negara-negara lain sebagaintana dit::ntukan rlalant Konvensi ini.
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Penggalakan riset ilmiah 

kelautan

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakan 
dan menrudahkan pengemhangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan Konvensi 
ini

Pasal 240

Asas umurn bagi penyelenggaraan riset ilmiah
kelautan

Dalam penyelenggaraan riset ilmiah kelautan harus berlaku asas-asas berikut : 

(a) riset ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai

(h) riset ilmiah kelautan harus dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan ara 
yang sesuai dengan Konvensi ini ;

(c) riset ilmiah kelautan tidak dibenarkan rnengganggu secara tidak sah penggunaan taut 
lainnya yang sah sesuai dengan Konvensi ini dan penggunaan taut di maksud harus 
dihormati ;

(d) riset ilmiah kelautan haruS diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan rclevan 
yang diterima sesuai Konvensi ini termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan 
dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 241
Tidak diakuinya kegiatan riset ilmiah kelautan sebagai dasar hukum bagi tuntutan
Kegiatan' riset ilmiah kelautan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi tuntutan apapun 

terhadap suatu hagian dari lingkungan taut atau kekayaan alamnya.

BAGIAN 2. KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 242

Penggalakan kerjasama internasional

I .  Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang_ knmpeten, sesuai dengan 
prinsjp menghormati kedaulatan dan yurisdiksi scrta alas da.ar sating incnguntungkan. harus 
menggaIakkan kerjasama internasional datam riset ilmiah kclaut,ui unto k maksud -maksud damai.
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2. Dalam huhungan ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Negara-negara menurut 
Konvensi ini, suatu Negara, dalam menerapkan Bab ini, harus menyediakan, selayaknya, bagi 
Negara-negara lain suatu kesempatan yang pantas untuk mendapatkan. atau dengan kerjasamanya, 
informaai yang diperlukan untuk mencegah dan rnengendalikan kerusakan kesehatan serta kesela-
nlatan orang-orang terh.rdap Itrrgkungan Iaut.

Pasal 243
Pcnciptaan keadaan yang menguntungkan

Negara n .g : i r  dan organisasi-organisasi internasional yang kornpeten hares hekerjas.j; 
a , mJalui pemhuatan persetujuan bilateral dan multilateral, untuk ri enciptakar keadaan yang nl 
Anguntungkan hagi pclaksaaaa n riset ilmi ah Ke!aitnn di r.ingkungc.n l:: t dan men_integrasikan 
u,ulta pars ilmuwar1 dalam mempelajari' hakekat fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan 
laut serta interelasi di antaranya.

Pasal 244

Puhlikasi dan penyebarluasan informasi serta
pengetahuan

. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kornpeten, sesuai 
dengan Konvensi in .  lulus menyediakan indormasi mengenai program utama yang diajukan serta 
tujuannya maupun pengetahuan sebagai hasil riset ilmiah kelautan dengan cara publikasi dan 
penyebarluasan melalui saluran-saluran yang tepat.

ltntuk keperluan ini, Negara-negara haik secant sendiri-sendiri maupun bekerjasama 
dengan Negara-negara lain serta dengan organisasi internasional yang kompeten, harus secara 
aktif menggalakkan arcs data ilmiah dan informasi serta'alih pengetahuan sebagai hasil dari rise: 
ilmiah kelautan, terutaina untuk Negara-negara herkembang dan juga memperkuat kemampuan 
berdiri sendiri dalam riset ilmiah kelautan melalui, inter-alia, program yang menyediakan pendidikan 
yang memadai serta latihan bagi tenaga tehnik dan ilmuwan mereka.

BAGIAN 3. PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN
RISET ILMIAH KELAUTAN

Pasal 245
Riset ilmiah kelautan dalam lout teritorial

Negara-negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya, mempunyai hak eksklusif 
untuk mengatur, mengijinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam laut teritorialnya. 
Riset ilmiah kelautan termaksud harus diselenggarakan semata-mata dengan ijin yang tegas 
dinyatakan oleh Negara pantai menurut persyaratan yang ditentukan olehnya.
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Pasal 246
Riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi

eksklusif dan di landas kontinen

I. Negara-negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk 
mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklu-
sif dan di landas kontinennya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

2. Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus 
diselenggarakan dengan ijin Negara pantai.

3. Negara-negara pantai dalam keadaan biasa harus memberikan ijinnya terhadap pro-.
yek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh Negara-negara lain atau organisasi-
organisasi internasional yang kompeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinennya 
yang diselenggarakan sesuai dengan Konvensi ini semata-mata untuk tujuan damai dan dengan 
tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan but demi kepentingan umat 
manusia. Untuk tujuan terntaksud Negara-negara pantai harus secepatnya menentukan ketentuan 
dan pro-
sedur guna menjamin agar persetujuan tersebut tidak akan diundurkan atau ditolak tanpa alasan 
yang cukup.

4. Untuk keperluan pelaksanaan ayat 3, keadaan biasa dapat terwujud sekalipun antara 
Negara pantai dan Negara yang melakukan riset tidak ada hubungan diplomatik.

5. Sekalipun demikian Negara-negara pantai berwenang untuk tidak memberikan per-
setujuannya guna diselenggarakannya proyek riset olch Negara lain atau organisasi internasional 
yang konpeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen Negara pantai tersebut 
apabila proyek itii :

(a) mernpunyai arti Iangsung hagi ekplorasi dan ekploitasi kekayaan alam, baik hayati 
maupun non hayati ;

(b) mcliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau 
pemasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut ;

(c) meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi 
atau bangunan-bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 60 dan 80 ;

(d) mengandung informasi yang disampaikan menurut pasal 248 mengenai sifat dan tu-
iuan proyek yang.tidak tepat atau apabila Negara yang menyelenggarakan riset 
atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajihan yang 
belum dilaksanakan terhadap Negara pantai berdasarkan suatu proyek riset 
terdahulu.

6. Tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 5 Negara-negara pantai tidak holeh 
melaksanakan haknya untuk menahan persetujuan berdasarkan sub-ayat (a) ayat tersebut diatas 
bertalian dengan proyek-proyek riset ilmiah kelautan yang akan diselenggarakan menurut 
ketentuan-ketentuan Bab ini dilandas kontinen, di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal dari
mana lebar laut teritorial diukur,di luar wilayah-wilayah khusus yang oleh Negara pantai pada se-
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tiap waktu dapat ditentukan secara umum sebagai wilayah-wilayah dimana eksploitasi atau 
operasi eksplorasi terperinci mengenai wilayah termaksud sedang dilakukan atau akan dilakukan 
dalam jangka waktu dekat. Negara-negara pantai harus menyampaikan pemberitahuan yang 
wajar mengenai penunjuk wilayah-wilayah termaksud, demikian pula mengenai perobahan-
perobahan yang herkaitan dengan penunjukan itu, tetapi tanpa diharuskan untuk memberikan 
keterangan terperinci mengenai operasi-operasi di dalam wilayah-wilayah termaksud.

7. Keterangan-keterangan ayat 6 tidak mengurangi hak-hak Negara pantai atas landas 
kontinen sebagaimana ditentukan pada pasal 77.

8. Kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak 
boleh mengganggu secara tidak wajar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Negara-negara 
pantai sesuai dengan hak berdaulat serta yurisdiksinya sebagaimana ditentukan dalam Konvensi 
ini.

Pasal 247
Proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh

atau di bawah naungan organisasi internasional

Suatu Negara pantai yang menjadi anggota suatu organisasi internasional yang 
mempunyai perjanjian bilateral dengan organisasi termaksud, yang dalam zona ekonomi 
eksklusifnya atau landas kontinennya organisasi tersebut pielakukan suatu proyek Riset ilmiah 
kelautan balk secara langsung atau di bawah naungannya, dianggap telah memberi ijin bagi 
pelaksanaan proyek itu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakatinya apabila Negara 
termaksud telah menyetujui proyek yang terperinci tersebut pada saat keputusan diambil oleh 
organisasi untuk menyelenggarakan proyek termaksud, atau pada saat organisasi menyatakan 
kehendaknya untuk turut serta di dalamnya, dan Negara termaksud sudah tidak menyatakan 
suatu keberatan dalam waktu 4 bulan sesudali pemberitahuan tentang adanya proyek itu oleh 
organisasi dimaksud kepada Negara pantai.

Pasal 248
Kewajiban untuk memberikan informasi

kepada Negara pantai

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang berniat 
menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen 
suatu Negara pantai harus memberikan, dalam waktu tidak kurang clari 6 bulan sebeium waktu 
yang direncanakan bagi proyek riset ilmiah kelautan tersebut, suatu deskripsi penuh mengenai :

(a) sifat dan tujuan proyek tersebut ;

(b) metoda dan cara yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe serta kelas 
kendaraan air dan deskripsi peralatan ilmiah ;

penentuan wilayah yang tepat dimana proyek tersebut akan diselenggarakan ;

tanggal ancer-ancerpemunculan pertama dan keberangkatan terakhir kendaraan air 
riset, atau penempatan peralatan dan penyingkirannya, secara tepat ;

(c) 

(d)
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(c . )  nama lemhaga sponsor,  d i rek tu rnya ,  dan orang-orang yang her tanggung 
jawab atas p royek te rmaksud  ;

( I )  sampai  d imana  Negara panta i  mampu  herperan ser ta  t i tan  terwak i l i
da lam proyek tersebut .

Pasa l  249
Kewa j iban un tuk memenuh i  persyaratan ter tentu

I .  Negara-negara dan organ isas i -organ isas i  in ternas iona l  yang konrpeten 
apahi la  ine laksanak,nr r iset  i lmiah ke lautan la l ;un  i .ona ekonomi  eksk lus i l  atau di  
Iandas k rn t i n en  suatu Negara panta i  harus menrenuh i  persyaratan sch,aga i  ber iku t  :

(a )  nren jamin hak Negara panta i ,  manakala  menghcndak i un tuk  herperan 
Berta  a tau d iwak i l i  dalanr  proyek r ise r  i ln i iah  ke lautan,  teru tama d i  a las  
ken lara ;nr  a i r  r ise t  dan kenlaraan atau pa la ins ta las i - insta las i  riser i lm iah
Iainnya. dinrana nrungkin ,  t  m1m p r i n t a ' ; i ran  a t . i  gant i  rug i  apapun p leb 
para i lmuwan  Negara panta i  dan tanpa ada keharusan un tuk memher i
sumhangan h iaya a tas ongkos p royek  tersebut :

( h )  nrenrher ikan kepada Negara panta i ,  a tas pe rmin taannya ,  laporan 
senrcntara ,  secepat  n rungk in ,  ( Ian juga bas i l  akh i r  ser ta  kes impulan-
kes impulan sete lah penye lesa ian r iser  te rmaksud

(e)  sanggup memher i kan  akses hag i  Negara panta i ,  a las pe rmin taannya  a tas 
sega la  data  dan con toh  yang ( l ipero leh dar i  p royek r iser  i lmiah ke lautan, 
demik ian  juga un tuk inen ihe r ikan  data-data yang h isa d iperhanyak dan 
eon toh-con toh  yang b isa d ip isahkan t ; inpa mengurangi  n i la i  i ln i iahnya

(d) apabi la  d im in ta , memher ikan  kepada Negara panta i  suatu  pen i la ian data ,  
con toh  dan has i l -has i l  d imaksud  a tau memher ikan  hantuan da larn 
pen i la ian a tau in terpretas inya

(e) men jamin ,  dengan memperha t ikan  ayat  2 .  hahwa hasi l -has i l  r ise t  dapat  
l i pe ro l eh  secara in ternas iona l  mela lu i  sa luran-sa luran nas iona l  a tau 

in ternas iona l  yang tepat ,  sesegera b isa d i laksanakan;

member i t ahu  segera Negara panta i  a las set ia  i  peruhahan u tama da lam 
p rogram r ise t

kecual i  apahi la d isepakat i  la in, memindahkan  instalasi - instalas i  r iset
i lm iah  atau pera- Ia tannya manakala  r ise t  d imaksud  sudah sc lesa i .

2 .  Pasa l  in i  he r laku  tanpa mengurangi  persyaratan-persyaratan yang 
d i t en tukan  o leh pera tu ran  perundang-undangan Negara panta i  un tuk  pe laksanaan 
keh i jaksanaan tentang mernbe r i a tau t idak persetu juannya sesuai  dengan pasa l  246, 
ayat  5 ,  te rmasuk syarat  persetu juan pendahu luan un t u k menyed iakan  secara secara 
in ternas iona l  has i l -has i l  r i se t  dar i  suatu  p royek  yang mempun ya i  ar t i  Iangsung 

( f )



te rhadap eksp loras i  dan eksp lo i tas i  kckayaan a lam.
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Pasal 250
Konrunikasi tentang pro•"ek riset ilmiah

kelau tan

Segala komunikasi tentang proyek riset ilmiah kelautan harus dilakukan melalui 
saluransaluran resmi yang tepat kecuali apabila disepakati lain.

Pasal 251
Kriteria umum ,!-1, lrcdom;in kerja

Negara-negara hares herusaha meningkatkan melalui organisasi-organisasi 
internasional yang kompeten untuk menentukan kriteria umum dan pedoman kerja guna 
membantu Negaranegara dalam penentuan sifat serta implikasi riset ilmiah kelautan.

Pasal 252
Persetujuan tersirat

Negara-negara atau organisasi-organisasi internasional kompeten dapat memulai 
proyek riset ilmiah kelautan enam bulan sesudah tanggal pemherian informasi menurut pasal 
248 kepada Negara pantai kecuali jika dalam jangka waktu empat bulan penerirnaan 
komunikasi yang berisikan informasi dimaksud Negara pantai tersebut telah memberitahu 
kepada Negara atau organisasi yang menyelenggarakan riset bahwa :

(a) Negara itu telah menahan persetujuannya herdasarkan. pasal 246; atau

(b) keterangan yang diberikan oleh Negara atau organisasi internasional yang 
kompeten mengenai sifat atau tujuan proyek tersebut tidak scsuai dengan fakta-
fakta dengan bukti yang tercantum ; atau

(c) Negara itu mcmerlukan keterangan tambahan berkenaan dengan persyaratan 
dan keterangan yang ada herdasarkan pasal 248 dar 249; atau

(d) terdapat kewajiban-kewajiban yang belurn dipenuhi dalam proyek riset ilmiah 
kelautan terdahulu yang diselenggarakan oleh Negara atau organisasi tersebut, 
bet-tallan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan pada pasal 249.
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Pasal 253
Penangguhan atau penghentian kegiatan-

kegiatan riset ilmiah kelautan

1. Suatu Negara pantai berhak untuk menuntut penangguhan atas setiap kegiatan riset 
ilmiah kelautan yang sedang berlangsung dalam zona ekonomi eksklusif atau dilandas kontinennya 
apabila :

(a) kegiatan riset tersebut tidak diselenggarakan sesuai dengan informasi yang disampai-
kan berdasarkan pasal 248 yang mendasari persetujuan Negara pantai dimaksud; atau

(b) Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang menyelenggarakan ke-
giatan riset dimaksud gaga] memenuhi ketentuan pasal 249 berkenaan dengan hak-
hak Negara pantai bertalian dengan proyek riset ilmiah kelautan.

2. Suatu Negara pantai berhak untuk menuntut penghentian setiap kegiatan riset ilmiah 
kelautan apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 248 yang mengakibatkan timbulnya perobahan 
utama dalam proyek riset atau kegiatan-kegiatan riset dimaksud.

3. Suatu Negara pantai juga botch menuntut penghentian kegiatan riset ilmiah kelautan 
apabila salah satu dari keadaan yang disebut dalam ayat 1 tidak dibetu kan dalam tenggang , waktu 
yang wajar..

4. Menyusul pemberitahuan oleh Negara-pantai mengenai keputusannya untuk memerin-
tahkan penangguhan atau penghentian, Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang -
kompeten yang telah diberi kuasa untuk penyelenggaraan kegiatan riset ilmiah kelautan harus 
menghentikan kegiatan riset tersebut sehubungan dengan pemberitahuan dimaksud.

5. Suatu perintah penangguhan berdasarkan ayat 1 harus dicabut oleh Negara pantai dan 
kegiatan riset ilmiah kelautan diperbolehkan berlangsung terus pada saat Negara yang meriset atau 
organisasi-organisasi internasional yang kompeten tersebut telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana ditentukan berdasarkan pasal 248 dan 249.

Pasal 254
Hak-hak Negara-negara tetangga tak berpantai

dan yang letak geografis tidak beruntung

1. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten telah menye-
rahkan kepada suatu Negara pantai sebuah proyek untuk rnenyelenggarakan riset ilmiah kelautan 
yang tersebut pada pasal 246, ayat 3, harus memberitahu Negara-negara tetangga tak berpantai dan 
yang letak geografis tidak beruntung tentang proyek riset yang diusulkan, dan harus memberitahu 
kepada Negara pantai dimaksud.
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2. Setclah persetujuan diherikan untuk proyek rise! ilmiah kelautan yang diusulkar oleh 
Negara pantai dimaksud, sesuai dengan pasal 246 dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan dalam 
Konvensi ini, Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang sedang 
melaksanakan proyek dimaksud hares menyediakan bagi Negara-negara tetangga tak herpantai dan 
yang letak geografisnya tidak heruntung, atas permintaan dan apahila wajar, informasi yang relevan 
sebagairnana ditentukan pada pasal 248 dan 249, ayat 1 (f).

3. Negara-negara letangga tak herpantai clan yang Ictak geografisnya tidak heruntung 
tersehut di alas, alas permintaannya, hares diberikan kesempatan berpartisipasi, jika layak, dalam 
proyek riset ilmiah kelautan yang diusulkan dengan tenaga ahli herkualitas yang ditunjuk olehnya dan 
tanpa kehcratan dari Negara pantai, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah discpakati 
dalarn proyek tersehut, menurut ketentuan-ketentuan Konvensi ini, antara Negara pantai yang 
hersangkutan dan Negara atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang me-
nyelenggarakan rise( ilmiah kelautan.

4. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten tersehut da-
lam ayat 1 pasal ini hams menyediakan bagi Negara-negara tetangga tak herpantai dan yang letak 
geografisnya tidak heruntung, alas perrnintaannya, informasi dan bantuan yang ditentukan pada 
pasal 249, ayat 1 (d), dengan mcngindahkan ketentuan pasal 249, ayat 2.

Pasal 255
Tindakan-tindakan untuk memudahkan riset ilmiah

kelautan dan membantu kendaraan air riset

Negara-negara harus herusaha sungguh-sungguh untuk rncnetapkan ketentuan-ketentu-
an, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang wajar untuk mcnggalakkan dan memudahkan 
diselenggarakannya riser ilmiah kelautan yang sesuai dengan Konvensi ini di luar laut teritorial dan, 
jika rnungkin untuk memudahkan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan, akses dalam pclahuhan-pelahuhannya dan meningkatkan bantuan untuk kendaraan air 
riset ilmiah kelautan, yang memenuhi ketentuan yang relevan dari Bab ini.

Pasal 256
Riser ilmiah kelautan di Kawasan

Semua Negara, tanpa memandang letak geografrsnya, serta organisasi-organisasi 
internasional yang kompeten berhak; sesuai dengan ketentuan Bab XI, untuk 
menyelenggarakan riset ilmiah kelautan di Kawasan.
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Pasal 

257
Riset ilmiah kelautan dalam kolom air

di luar zona ekonomi eksklusif

Semua Negara, tanpa memandang letak geografisnya, serta organisasi-organisasi 
internasional yang kompeten, berhak sesuai dengan Konvensi ini, untuk menyelenggarakan 
riset ilmiah kelautan dalam kolom air di luar batas zona ekonomi eksklusif.

RAGLAN 4. INSTALASI RISET ILMIAH ATAU PERALATAN
DI LINGKUNGAN LAUT

Pasal 258
Penempatan dan penggunaan

Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi riset ilmiah atau peralatan di 
setiap kawasan lingkungan laut harus tunduk pada syarat-syarat yang sama yang ditentukan 
oleh Konvensi ini untuk penyelenggaraan riset ilmiah kelautan di setiap kawasan tersebut.

Pasal 259
Status hukum

Instalasi-instalasi atau peralatan yang dimaksud dalam bagian ini tidak memiliki 
status sebagai pulau. Instalasi-instalasi atau peralatan dimaksud tidak memiliki laut 
teritorialnya sendiri, dare adanya instalasi-instalasi atau peralatan di suatu tempat tidak 
mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Pasal 260 Zona Keamanan

Zona keamanan dengan lebar yang wajar dan tidak melebihi jarak 500 meter dapat 
diadakan di sekeliling instalasi riset ilmiah sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Konvesi 
ini. Semua Negara harus menjamin bahwa zona keselamatan dimaksud diindahkan oleh 
kendaraankendaraan airnya.

Pasal 261
Larangan gangguan terhadap rute pelayaran

Pencurpatan dan penggunaan sctiap jenis instalasi riset ilmiah atau peralatan tidak 
bole) mcrupakan halangan terhadap rule pelayaran internasional yang ada.
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Pasal 262

Tanda pengenal dan tanda bahaya

Instalasi-instalasi atau peralatan yang dimaksudkan dalam bagian ini harus dibubuhi 
tanda pengenal yang menunjukkan Negara registrasi atau organisasi internasional yang 
memilikinya dan harus mempunyai tanda bahaya yang telah disepakati secara internasional 
yang cukup untuk menjamin keselamatan di laut dan keselamatan navigasi udara, dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar yang Mali ditentukan oleh organisasi 
intern'.isional yang kompeten.

BAGIAN 5. TANGGUNG J,1WAB DAN KEWAJIBAN GANTI RUGI

Pasal 263

Tanggung jawab dan kewajiban ganti nigi

1. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus 
bertanggung jawab untuk menjamin bahwa riset ilmiah kelautan, balk yang diadakan oleh atau 
atas nama mereka, diselenggarakan sesuai dengan Konvensi ini.

2. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus 
bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tindakan 
yang dilakukan yang bertentangan dengan Konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah 
kelautan yang diselenggarakan oleh Negara lain, orang perorangan atau badan hukum atau 
oleh organisasi-organisasi interrasional yang kompeten, dan harus memberikan ganti rugi 
bagi kerusakan yang diakibatkan. oleh tindakan tersebut.

3. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus 
bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi menurut pawl 235 
untuk kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan Ia•.it yang timbul dari riset 
ilmiah kelautan yang diselenggarakan atau atas nama mereka

BAGIAN 6. PENYELESAIAN SENGKETA DAN TINDAKAN SEMENTARA
Pasal 264

Penyelesaian sengketa

Sengketa yang bertalian dengan penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan 
Konvensi ini berkenaan dengan riset ilmiah kelautan harus diselesaikan sesuai dengan Bab 
XV, bagian 2 d a n 3 .
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Sambil menunggu penyelesaian suatu sengketa sesuai dengan Bab XV, bagian 2 dan 
3, Negara atau organisasi internasional yang kompeten yang diijinkan untuk menyelenggarakan 
proyek riset ilmiah kelautan tidak diperkenankan memulai kegiatan risetnya atau melanjutkannya
tanpa ijin yang tegas dinyatakan oleh Negara pantai yang bersangkutan.

BAB XIV

PENGEMBANGAN DAN ALMN TEKNOLOGI KELAUTAN
BAGIAN 1. KETENTt1AN UMUM

Pasal 266

Penggalakkan pengembangan dan alih teknologi
kelautan

I . Negara-negara, langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang 
kompeinn, hares bekcrjasama sesuai dengan kemampuannya untuk menggalakkan secara aktif 
pengemhangan dan alih ilniu kelautan scrta teknologi kelautan dengan cara dan syarat-syarat 
yang adil Jan wajar.

2. Negar:,-negara horns menggalakkan pengembangan ilmu pengctahuan kelautan 
dan keinampuan teknologi Negari-negara yang mungkin mcmbutuhkan dan meminta bantuan 
teknik dalam hidang klnisusnya Negara-negara hcrkembang,termasuk Negara-negara tak 
berpantai dan let r3 geografisnya titlak heruntung. dalam hal eksplorasi, kploitasi, konservasi 
dan pengelolaan kekayaan taut. perlin'lungan dan pelestarian lingkungan bu t ,  riset ilmu 
pengetaliuan kelautan dan kegiatan-kegiatan Iainnya di lingkungan laut sesuai dengan Konvensi 
ini, dengan maksud mempercepat pembangurian sosial dan ekonomi Negara-negara 
berkembang.

3. Negara-negara harus herusaha sungguh-sungguh untuk menciptakan iklim 
ekonomi dan hokum yang menguntungkan bagi alih teknologi kelautan yang bermanfaat bagi 
semua pihak yang berkepentingan secara adil.

Pasal 267
Perlindungan terhadap kepentingan yang sah

Negara-negara, dalam menggalakkan kerjasama menurut pasal 266, harus 
mengindahkan semua kepentingan yang sah termasuk, inter alga, hak dan kewajiban para 
pemegang, pemberi dan penerima teknologi kelautan.



Pasal 268
Tujuan dasar

Negara-negara, langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompe-
ten harus menggalakkan :

(a) perolehan, evaluasi dan penyebarluasan pengetahuan teknologi kelautan dan 
memudahkan akses untuk informasi dan data dimaksud ;

(b) pengembangan teknologi kelautan yang tepat ;
(c) pengembangan infrastruktur teknologi yang dihutuhkan untuk memudahkan alih 

teknologi kelautan ,

(d) pengembangan sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan para 
warganegara dari Negara-negara berkembang dan negara-negara khususnya para 
warganegara dari Negara yang paling terbelakang ;

(c) kerjasama internasional dalam segala tingkat, khususnya pada tingkat regional; sub-
regional dan bilateral.

Pasal 269
Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dasar

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 268, Negara-negara secara langsung atau 
melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, hams herusaha sungguh-sungguh, 
inter alia, untuk ;

(a) menentukan program-progarn kerjasama tehnik untuk pengalihan efektif segala 
macam teknologi kelautan kepada Negara-negara yang mungkin mcmhutuhkan dan 
meminta bantuan teknik di bidang ini, khususnya Negara-negara berkembang t~k 
berpantai dan yang letak geografisnya tidak beruntung, dernikian pula Negara-
negara berkembang lainnya yang tidak mampu mencapai atau rncngembangkan 
kemampuan teknologinya di bidang ilmu pengetahuan kelautan dan dalam 
eksplorasi serta eksploitasi kekayaan laut atau untuk mengembangkan infrastruktur 
teknologi dimaksud;

(b) menggalakkan iklim, yang menguntungkan untuk tercapainya perjanjian, kontrak 
dan pengaturan sdrupa lainnya, berdasarkan syarat-syarat yang layak dan adil;

(c) menyelenggarakan konperensi, seminar clan sirnposium khususnya rncngenai 
kehijakan dan metoda alih teknologi kelautan ;

(d) menggalakkan pertukaran ilmuwan dan teknologi serta para ahli lainnya ;

(e) melaksanakan proyek dan menggalakkan ns;il,a natune,an Berta hentuk kerjasama 
bilateral dan multilateral lainnya.
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BAGIAN 2. KERJASAMA INTERNAS IONAL

Pasal 270

Jalan dan Cara kerjasama internasional

Kerjasama internasional untuk  mengembangkan dan alih teknologi kelautan 
hares disc lenggarakan, dimana mungkin dan pantos, melalui program bilateral, regional 
atau mult i lateral yang ada, dan juga melalui program bare dan program yang dikembangkan
untuk mepermudah penelitian i lnt iah kelautan, alih teknologi kelautan, khususnya di bidang 
yang baru, dan dana internasional yang layak un tuk  riset samudera dan 
pengemhangannya.

Pasal 271
Pedoman, kr iter ia dan standar

Negara-negara, langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang 
kompeten, hares menggalakkan terbentuknya pedornan umum yang diterima, kriteria dan 
standar untuk alih teknologi kelautan atas dasar bilateral atau dalam rangka organisasi 
internasional dan fora lainnya, dengan memperhatikan khususnya kepentingan dan 
kehutuhan Negara-negara berkembang.

Pasal 272
Koordinasi program-program internasional

Di bidang alih teknologi kelautan, Nebra-negara hares herusaha sungguh-
sungguh untuk menjamin bahwa organisasi-organisasi internasional yang kompeten, 
mcngknordinasikan kegiatannya, termasuk seliap program regional atau global dengan 
memperhatikan kepentingan dan kehutuhan Negara-negara berkembang, khususnya 
Negara-negara tak herpantai dan yang letak geografisnya t idak menguntungkan.

Pasal 273
Kerjasama dengan organisasi internasional dan

Otorita
Negara-negara hams bekerjasama secara akt if  dengan organisasi-organisasi 

internasional yang kompeten dan Otor i ta , untuk mendorong dan memudahkan pengalihan 
ketrampilan dan teknologi kelautan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan, 
kepada Negara-negara berkembang, warganegaranya dan Pt: rtrsahaan.

Pasal 271
fujuait Bari O1„rir i

Dengan tidak mengurangi segala kepentingan yang sah termasuk, inter alia, hak 
dan ke wajiban para pemegang, pemberi dan penerima teknologi, Otorita,  bertalian 
dengan kegiatar kegiatan di Kawasan, hams menjamin bahwa :
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(a) atas dasar asas pembagian geografis yang adil, para warganegara Negara 
berkemban; baik Negara pantai, Negara tak berpantai atau yang letak geografisnya 
tidak berui tung, harus diikutsertakan untuk tujuan latihan sebagai anggota 
pengurus, rise dan tenaga teknis yang dibentuk untuk pelaksanaannya ;

(b) dokumentasi teknis mengenai peralatan, tata kerja mesin, alat peralatan dan prose 
yang relevan tersedia bagi semua Negara, khususnya bagi Negara-negara 
berkemban yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknis dalam bidang 
ini ;

(c) ketentuan-ketentuan memadai yang dibutuhkan oleh Otorita untuk memudahka 
perolehan bantuan teknik dalam bidang teknologi kelautan oleh Negara-negar yang 
mungkin membutuhkan dan memintanya, khususnya Negara-negara berkerr bang, 
dan perolehan ketrampilan dan know-how yang dibutuhkan oleh pare warp 
ncgaranya, termasuk latihan keahlian ;

(d)  Negara-negara yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan teknik dalan 
bidang ini, khususnya pada Negara-negara berkembang, dibantu untuk memperolel 
peralatan, proses, alat-alat besar dan know-how teknik lainnya yang diperlukai 
melalui pengaturan keuangan yang dimaksudkan menurut Konvensi ini.

BAGIAN 3. PUSAT TEKNOLOGI DAN 1LMU PENGETAHUAN
KELAUTAN NASIONAL DAN REGIONAL
Pasal 275

Pembentukan pusat-pusat nasional

1. Negara-negara, Iangsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang 
kompc ten dan Otorita, harus menggalakkan pembentukan, khususnya di Negara-negara pantai 
sedan berkembang, pusat-pusat riset, teknologi dan ilmu pengetahuan kelautan nasional serta 
mempet kuat pusat-pusat nasional yang telah ada, dalam rangka merangsang dan memajukan 
pelaksanaa, riset ilmu pengetahuan kelautan oleh Negara-negara pantai sedang berkembang dan 
untuk mening katkan kemampuan nasionalnya guna memanfaatkan dan melestarikan kekayaan 
laut untuk ke untungan ekonominya.

2. Negara-negara, melalui organisasi internasional yang kompeten dpn Otorita, haru 
memberikan dukungan yang memadai untuk memudahkan pembentukan dan memperkuat pusat 
pusat nasional dimaksud guna menyediakan kemudahan latihan lanjutan dan peralatan serta ke 
trampilan dan know how yang dibutuhkan demikain pula tenaga ahli teknik bagi Negara-negar 
yang mungkin membutuhkan dan meminta bantuan dimaksud.



269 Pasal 276 

Pembentukan pusat-pusat 

regional

1. Negara-negara, dengan koordinasi bersama organisasi-organisasi internasional yang 
kompeten, Otorita dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan kelautan serta riset teknologi nasio-
nal, harus menggalakkan pembentukan pusat-pusat ilmu pengetahuan kelautan dan riset teknolo-
gi regional, khususnya di Negara-negara berkembang, dalam rangka merangsang dan memajukan 
penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan kelautan olch negara-negara berkembang serta memper-
cepat alih, teknologi kelautan.

2. Semua Negara d:rlanr swim wilayah hares hekerja sama dengan pusat-pusat 
regional yang ada untuk menjamin tereapainya tujuannya dengan secara lebih efektif.

Pasal 277
Fungsi pusat-pusat regional

Fungsi pusat-pusat regional dimaksud harus mencakup, inter alia ;
(a) program latihan clan pendidikan pada seluruh tingkat dalam pelbagai aspek ilmu 

pengctahuan kelautan dan riset teknologi, khususnya biologi kelautan, termasuk 
konservasi dan pengaturan kekayaan hayati, oseanografi, hidrografi, enginering, 
eksplorasi geologis dasar laut, penamhangan dan teknologi penawaran air ;

(h) pengkajian manajemen:
(c) program pengkajian yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian 

lingkungan laut serta pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran ;

(d) organisasi konperensi regional, seminar dan simposium ;

(e) perolehan dan pengolahan data serta informasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
kelautan.

(f) penyebarluasan segera hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan 
dalam publikasi yang tersedia.

(g) publikasi kebijakan nasional herkenaan dengan alih teknologi kelautan dan 1-tudi 
komperatip yang sistimatis tentang kehijakan tersebut ;

(h) kompilasi dan sistimatisasi informasi mengenai pemasaran teknologi dan mengenai 
kontrak serta pengaturan lainnya ten tang paten ;

(i) kerjasama teknik dengan Negara-negara lain dalam region.
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BAGIAN 4. KERJASAMA ANTARA ORGANISASI INTERNASIONAL

Pasal 278

Kerjasama antara organisasi internasional

Organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang disebut dalam Bab ini dan 
dalam Bab XIII harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin, baik secara langsung 
atau dengan kerjasama erat antara mereka. pelaks:'naan efektif fungsi dan tanggung jawab 
berdasarkan Bab ini.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM
Pasal 279

Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai

Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal 
interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam 
Perserikatan Bangsa Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesiaan dengan cara 
sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat I Piagam tersebut.

Pasal 280
Penyelesaian sengketa dengan sesuatu Cara damai yang dipilih oleh para pihak

Tiada sesuatupun dalam Bab ini mcngutangi hak Negara-negara Peserta manapun untuk 
bersepakat pads setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau 
penerapan Konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri.

Pasal 281
Prosedur yang ditempuh dalam hal tidak dicapai

penyelesaian oleh para pihak

I. Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam sengketa perihal interpreta-
atau penerapan Konvensi ini telah bersepakat untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut de-

ngan care damai yang mereka pilih sendiri, maka prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam Bab ini
berlaku hanya dalam hal tidak dicapai penyelesaian dengan menempuh cara demikian dan kese-
pakatan antara para pihak tidak menutup kemungkinan adanya prosedur lanjutan apapun.

2. Apabila para pihak juga telah bersepakat mengenai suatu batas waktu, make ket 
tuan ayat 1 berlaku hanya setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
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Kewajiban-kewajiban

berdasarkan perjanjian-perjanjian
urnum, regional atau bilateral

Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal inter-
pretasi atau penerapan Konvensi ini telah bersepakat melalui suatu persetujuan urnum, regional 
atau bilateral atau secara lain, bahwa sengketa demikian, atau permintaan pihak manapun dalam 
sengketa, hams ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat, maka 
prosedur tersebut berlaku sehagai pengganti prosedur yang tertera dalam Bab ini, kecuali para 
pihak dalam sengketa itu bersepakat secara lain.

Pasal 283
Kewajiban untuk tukar menukar pendapat

1. Apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi 
atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut hams secepatnya 
melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara 
damai lainnya.

2. Para pihak juga harus 'secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal 
suatu prosedur untuk penyclesaian,'sengketa tclahrdihentikan tanpa suatu penyelesaian atau da-
lam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukannya konsultasi 
mengenai cara pclaksanaan penyelesian tersebut.

Pasal 284 
Konsiliasi

1. Suatu Negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpre-
tasi atau penerapan Konvensi ini dapat mengundang pihak atau para pihak lainnya dalam seng-
keta untuk menyerahkan sengketa itu pada konsiliasi sesuai dengan prosedur berdasarkan 
Lampiran V, Bagian 1, atau suatu prosedur konsiliasi lainnya.

2. Apabila undangan itu diterima dan apabila para pihak sepakat mengenai prosedur 
konsiliasi yang hams diterapkan, sctiap pihak dapat menyerahkan sengketa itu pada prosedur 
tersebut.

3. Apabila undangan itu tidak diterima atau para pihak tidak sepakat mengenai prose-
dur, maka proses konsiliasi tersebut harus dianggap telah dihentikan.

4. Kecuatr para pihak bersepakat secara lain, dalam hal suatu sengketa telah 
diserahkan pada konsiliasi, proses tersebut dapat dihentikan hanya sesuai dengan prosedur 
konsiliasi yang telah disepakati.
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Penerapan bagian ini bagi

sengketa yang discrahkan menurut Bab Xl

Ketentuan-ketcntuan bagian ini bcrlaku bagi setiap sengketa yang menurut Bab X Bagian 
5 harus diselesaikan sesuai dengan prosedur-prosedur yang diatur dalam Bab ini. Apabil suatu 
satuan lain dari snafu Negara Peserta adalah pihak dalam snafu sengketa demikian, maka h; gian ini 
berlaku mutatis mutandis.

BAGIAN 2. PROSEDUR WAJIB YANG MENGASILKAN 
KEPUTUSAN MENGINGAT

Pasal 286
Penerapan prosedur berdasarkan bagian ini

Dengan tunduk pada ketcntuan bagian 3, setiap sengketa perihal interpretasi atau pe-
nerapan Konvensi ini hares, daIain hal tidak Icrcapai penyclesaian mclalui ketcntuan bagian I ,
discrahkan alas perr'tintaan pihak mmmapun dalam sengketa terschut kepada pcngadilan atau n 
ahkamah yang ntemptlii :ti yurisdiksi hcrdasarkan bagian ini.

Pasal 287
Pemilihan prosedur

. I'ada waklu nten;iinlalangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada setiap 
waktu sctclah sualu Negara hchas untuk mernilih, dengan membuat pernyataan tertulis, sate atau 
lehih dari cara-Tara heriktit untuk penyclesaikan sengketa perihal interpretasi Matt penerapan 
Konvensi ini :

(a) Mahkamah internasional Ilukum Lau( yang dihcntuk sesuai dengan Lampiran VI;
(h) Mahkamah Intcrnasional :

suatu mahkamah a rhitrasi yang dihcntuk sesuai dengan Lampiran VI1;
suatu mahkantah arhilrasi khusus yang dihcntuk sesuai dengan Lampiran VI I I  untuk 
satu jenis sengketa atau Iebih yang tcrtera di dalamnya.

2. Suatu pernyataan yang dihuat berdasarkan ayat I tidak akan mempengaruhi atau di-
pengaruhi ole) kewajihan snafu Negara Peserta untuk mencrima yurisdiksi Kantar Sengketa Dasar 
L:tut Mahkamah Internasional Ilukurn Laut sejault dart dengan cara yang ditentukan dalam Bab XI,
bagian .S

3. Suatu Negara Peserta, yang menjadi suatu pihak dalam snafu sengketa yang lidak 
diliput oleh suatu pernyataan yang berlaku, harus dianggap Ida ii menerima arhitrasi sesuai dengan 
Lampiran VII.

(c) 

((I)
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4. Apabila para pihak dalam sengketa telah menerinta prosedur yang sama untuk pe-
nyclesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada prosedur dennikian, kecuali 
apahila para pihak bersepakat secara lain.

5. Apabila para pihak dalarn sengketa tidak mcncrinut prosedur yang sau,.i untuk 
penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arhitrasi sesuai der,gan 
Lampiran V I I ,  kecuali jika para pihak bersepakat secara lain.

6. Suatu pernyataan yang dihuat berdasarkan ayat I akan tetap herlaku hingga 3 (tiga) 
hulan setelah pemberitahuan pencahutan didcpositkan pada Sckrctaris Jenderal Perscrikatan Bangsa 
Bangsa.

7. Suatu pernyataan hare, pemberitahuan pencahutan atau kadaluwarsanya suatu per-
nyataan hagaimana juga tidak mempcngaruhi proses yang sedang hcrlangsung di suatu pengadilan 
atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 7 ini, kecuali para pihak bersepakat 
secara lain.

8. Pernyataan-pernyataan dan pcmberitahuan yang dimaksud pasal ini harus didepositkan 
pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa yang akan meneruskan salinan salinannya
kepada Negara-negara Peserta.

Pasal 
288
Yuri,sdiks
i

1. Setiap pengadilan atau mahkamah yang dimaksudkan dalam Pasal 287 mempunyai 
yurisdiksi atas setiap sengketa perihal intcrpretasi atau penerapan Konvensi ini yang diserahkan 
kepadanya sesuai dengan Bab ini.

2. Setiap pengadilan atau Mahkarnah yang dimaksudkan dalam Pasal 287 juga mempu-
nyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interprestasi atau pcnerapan suatu perjanjian internasional 
yang bertalian dengan tujuan Konvensi ini, yang diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian itu.

3. Kantar sengketa I)asar Laut Mahkarnah Internasional Ilukum Laut yang dihentuk sesuai 
berdasarkan Lampiran VI, dan kamar lain apapun atau Mahkamah arhitrasi yang dimaksudkan dalam 
Bab XI, bagian 5, mempunyai yurisdiksi dalam setiap masalah yang diserahkan kepadanya sesuai 
dengan Bah tersehut.

4. Dalam hal terjadinya suatu sengketa rnengenai apakah suatu pengadilan atau mahka-
mah mempunyai yurisdiksi, masalah tersebut harus diselesaikan dengan keputusan pengadilan atau 
mahkamah tersebut.
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Pasal  289 

Para 

Akh l i

I )a lam set iap scngketa  yang menyangkut  masalah-masalah i ln l iah atau teknis,  
pengadrl  an a tau mahkamah yang melaksanakan yur isd iks i  herdasarkan bag ian in i ,  
dapat ,  a tas pe rmin taar suatu pihak atau atas in is iat ip sendi r i ,  dengan konsultasi  
dengan para pihak memi l ih  t idak kurang dar i  dua akh l i  i l rn iah a tau tekn is  dengan 
mengutamakan dar i  daf tar  yang re levan yang d is iapkan sesuai dengan Lampiran V111. 
pasal 2. un tuk duduk dalam pengadi lan atas mahkamah ;,.a tetapi tanpa hak su3ra.

Pasa l  290
T indakan  sementara

.  Apahi la  suatu  sengketa  te lah d iscrahkan sehagairnana mcst inya kepada 
suatu  , ga-
d i lan a tau mahkamah yang p r ima f a ce  bcrpendapal  hahwa is  nuempunyai  yur isd iks i  
herdasarkan
Bab in i  a tau Bab X I ,  hag ian 5 ,  maka ngadi lan a tau mahkamah i tu  dapat  menetapkan 
t indakan sementara apapun yang dipandang mcn,adai menu rut  keadaan un tuk
menlc l ihara hak masing-masing p ihak dalam sengketa a tau un tuk  mencegah kerugian 
yang herat  te rhadap l ingkungan laut ,  sambi l menunggu  keputusan akh i r .

2 . T indakan  sementara  dapat  d i ruhah  a tau t t icabut  segera sete lah keadaan 
yang menlhenarkannya te lah heruhah atau tcla 1 hcrhent i .

3 . 1  indakan sementara  dapal  d i te tapkan ,  d i rubah a fau dicahut  
herdasarkan pasa l  in i  hanya alas permin laan suatu pihak dalarn sengketa dan setelah 
para pihak ( t  heri  kesernpatan un- I l l k  d idengar.

4 . Pengat l i lan  a tau mahkamah hares segera mernher i tahu kepada para 
p ihak da lanr  sengketa,  c lan kepada Negara Peserta la innya yang dipandangnya perlu,  
mcngenai d i tetapka 1nya, •d i ruhahnya a tau dicahut  t indakan sementara .

5 . Satnb i l  menunggu te rbcn tuknya  suatu  mahkanlah arb i t ras i  yang 
kepadanya d iserahkan  seat( '  sengketa herdasarkan hagian in i .  set iap pengadi lan at ;m
mahkamah yang te lah disepakat i  o lch  para p ihak a tau,  b i la  t idak dapat  kesepakatan 
dcmik ian  da larn  wak tu  2 (dua)  minggu se jak tangga l  permintaan un tuk  t indakan 
sementara ,  Mahkamah In ternas iona l  1- lukurn Laut  a tau,  yang her ta l ian dengan 
keg ia tan-keg ia lan d i  Kawasa l ,  Kantar  Sengketa  Dasar Lau t ,  dapat  menetapkan. 
, i . . ruhah at : r t r  mencahul t indakan sementara sesuai  dengan pasal  in i  h i la is  
menganggap, haha,a  pr ima fac ie  mahkamah yang akan d iben tuk  i tu  akan rnc i l lpunya i  
yur isd iks i  dan hahwa desakan k.ada;u l  menghcndak inya.  Segera sctc lah te rben tuk,
mahkamah yang kepadanya sengketa  i tu  d iscrahkan dapat  merubah , mcncabut  a tau 
menguatkan t indakan-t indakan sementara  i t u ,  dengan ber t i i ldak sesua i  dengan ayat  I  
sarnpa i  dengan 4 .



6. Para p ihak da lam sengketa  h an gs mema tuh i  dengan segera set iap 
t indakan  sementara  yang  d i te tapkan berdasarkan pasa l  in i .
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Pasal 291
Akses

I. Scmua prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bah ini harus to buka 
bagi Negara-negara Peserta.

2. Prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dala.. Bab ini harus terhuka ha; 
satuan-satuan lain dari Negara-negara Peserta.hanva sebagaimana secara khusus ditentukan 
dalar Konvensi ini.

Pasal 292
Pelepasan segera kendaraan air dan awaknya

I. Dalam hal pejabat suatu Negara Peserta telah melakukan penahanan kendaraan air 
yang mengibarkan bendera Negara Peserta lain dan dituduhkan bahwa Negara yang menahar itu 
tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini untuk segera membebaskan kendaraan ai:: 
atau awaknya setelah penitipan sejumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya, maka ma 
salah pembebasan dari penahanan dapat diserahkan kepada pengadilan atau mahkamah 
manapur yang disepakati oleh para pihak atau, dalam hal tidak tercapainya kesepakatan 
demikian dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak waktu penahanan berdasarkan pasal 287 atau 
Mahkamah lnternasional Hukum Laut, kecuali jika para pihak hersepakat secara lain.

2. Permohonan untuk pembebasan dapat diajukan hanya oleh atau atas nama 
Negara bendera kendaraan air tersebut.

3. Pengadilan atau mahkamah harus menangani permintaan untuk pembebasan 
tanpa penundaan dan harus menangani hanya masalah pembebasan dengan tidak mengurangi 
kepentingan perkara manapun di hadapan forum domestik yang selayaknya terhadap kendaraan 
air itu, pemiliknya atau awaknya. Pejabat Negara yang menahan tetap berwenang untuk 
melepaskan kendaraan air itu atau awaknya setiap waktu.

4. Setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang 
ditetapkan oleh pengadilan atau mahkamah, pejabat Negara yang menahan harus segera 
mematuhi keputusan pengadilan atau mahkamah perihal pembebasan kendaraan air tersebut 
atau awaknya.

Pasal 293
Hukum yang diterapkan

1. Suatu pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan ;;agian 
ini harus menerapkan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya yang tidak berten-
tangan dengan Konvensi ini.
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Ayat I tidak mengurangi wewenang pengadilan atau mahkamah yang memp' yt,rt,diksi 
berdasarkan hagian ini untuk mernutuskan suatu perkara ex aequo et bono, bila par;i pihak 
rnenyepakatinya.

Pasal 294
Aran; pra-penycrahan

I.  Suatu pengadilan atau mahkamah yang ditentukan dalam pasal 287 yang terhadapn ;  a 
c'.iajukan suatu permohonan herkenaan dengan sengketa yang dimaksud dalam pasal 297 harus 
meneniukan atas permintaan suatu pihak, atau dapat mcnentukan proprio mote, apakah gut,atan itu 
merupakan suatu penyalah gunaan proses hukum atau apakah gugatan-gugatan itu prima facie nkup t-
ralasan. Apahila pengadilan atau mahkamah menetapkan hahwa guguatan itu merupakan suattr 
pcnyalaIi gunaan proses hukum atau apakah gugatan ilu Prima facie tidak heralasan, inaka r.:'n2ac!ilau 
atau mahkamah tidak botch mengambil tindakan selanjutnya dalam perkara itu.

2. S:tc!a!, mencrima permohonan itu, pengadilan atau mahkamah harus segera menn-
tcritallukan nihak atau para pihak lain mengenai permohonan tersebut, dan harus menetapkan jangka 
waktu yang pantas dalam waktu rnana mereka dapat mengajukan permohonan kepadanya untuk 
.:aemhuat suatu penetapan sesuai dengan ayat I .

3. fidak suatupun dalam pasal ini yang mengurangi hak setiap pihak dalam sengketa untuk 
nicngajukan keheratan pra-peradilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan prosedur yang hcri;nku

Pasal 295
Penggunaan secara tuntas upaya setempat

Setiap sengketa antara Negara - negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan 
1<onvensi ini dapat diserahkan pada prosedur yang ditentukan dalam hagian ini hanya setelah upaya 
setempat telah digunakan secara tuntuas dimana hat ini disyaratkan oleh hukum internasionat.

Pasal 296
Sifat tingkat akhir dan kekuatan mengikat keputusan-keputusan

I.  Setiap keputusan yang diajukan oleh pengadilan atau mahkamah yang mempunyai 
yurisdiksi berdasarkan bagian ini bersifat tingkat akhir dan harus dipatuhi oleh semua pihak dalam 
sengketa.

2 Setiap keputusan demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali antara para pihak 
dan herkenaan dengan sengketa yang tertentu itu.
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BAGIAN 3. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN 
PENGECUALIAN TERHADAP 13ERLAKUNYA BAGIAN 2

Pasal 297
Pembatasan-pembatasan terhadap berlakunya bagian 2

1. Sengketa-sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini be.rkenaan 
dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara pantai sebagaimana 
ditetapkan dalam Konven;i ini, harus tunduk pada prosedur-prosedur sebagaimana ditetapkan 
dalam bagian 2 dalam hal-hal sebagai berikut :

(a) apabila dituduhkan bahwa suatu Negara pantai telah bertindak bertentangan de-
ngan ketentuan -ketentuan Konvensi ini bertalian dengan kebebasan-kehehasan 
dan hak-hak pelayaran atau penerbangan atau hak memasang kahet dan saturan 
pipa dasar laut, atau bertalian dengan penggunaan lain dari taut ser;ir:i 
internasional yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 58; atau

(b) apabila ditaduhkan bahwa suatu Negara (Ialain melaksanakan kebebasan-
kebebasan, hak-hak atau pemakaian-pcmakai;ui tenel)ut IenI,ihu;u tel;ilh 
bertindak bertentangan dengan Konvensi ini atau dengan peraturan perundang-
undangan yang dihuat oleh Negara pantai sesuai dengan Konvensi ini dan 
ketentuan-ketentuan lain hukum internasional yang tidak bertentangan dengan 
Konvensi ini atau

(c) apabila ditaduhkan bahwa suatu Negara pantai telah bertindak bertentangan 
dengan peraturan dan standar-standar internasional yang telah ditentukan untuk 
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang berlaku hagi Negara pantai 
tersebut dan yang telah ditetapkan oleh Konvensi ini atau melalu; organisasi 
internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik scsuai dengan Konvensi 
ini.

2. (a) Sengketa perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini berkenaan 
dengan riset ilmiah kelautan harus diselesaikan sesuai dengan bagian 2, ke-
cuali bahwa Negara pantai tidak diwajibkan untuk menerima diserahkannya 
pada penyelesaian sengketa demiaian setiap sengketa yang timbul dari :

(i) pelaksanaan suatu hak atau diskresi (discretion) oleh Negara pantai 
sesuai-dengan pasal 246;atau

(ii) suatu keputusan Negara pantai untuk rnemerintahkan penangguhan 
atau penghentian suatu proyek riset scsuai dengan pasal 246; atau

(b) suatu sengketa yang timbul dari suatu tuduhan oleh Negara yang melakukan riset 
bahwa berkenaan dengan suatu proyek tertentu Negara pantai tidak me-
laksanakan hak-haknya berdasarkan pasal 246 dan 253 dengan cara yang 
sejatari dengan Konvensi ini akan diserahkan, atas permintaan salah satu 
pihak, pada konsiliasi berdasarkan ketentuan-ketentuan Lampiran V, 
bagian 2,dengan ke tentuan bahwa panitia konsiliasi tidak dapat 
mempersoalkan pelaksanaan diskresi oleh Negara pantai untuk menunjuk 
daerah-daerah tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 246 ayat 6,
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atau diskresi oleh Negara pantai untuk tidak memberikan persetujuannya sesuai 
dengan ketentuan pasal 246 ayat 5.

3. (a) Sengkcta perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini berkenaan dengan 
perikanan harus diselesaikan sesuai dengan bagian 2, kecuali bahwa Negara pantai tidak 
diwajibkan untuk menerima diserahkannya pada cara penyelesaian demikian setiap sengketa 
yang bertalian dengan hak-hak herdaulatnya berkenaan de ngan sumber kekayaan hayati ini 
zona ekonomi eksklusif atau pelaksanaan diskresinya (discretionary powers) untuk 
menetapkan juralah yang dapat ditangkap (allowwable catch), kapasitasnya untuk 
menangkap,alokasi surplus kepada Negara lain dan ketentuan-k. tentuan dan persyaratan-
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pcrundang-t,,idangannya tentang konservasi 
dan pengelolaan.

(b) Dalam hal tidak let-copal suatu penyelesaian dengan ditempuhnya cara yang tercanturn dalam 
bagian 1 Bab ini, maka suatu sengketa !lards diserahkan pada konsiliasi berdasarkan 
Lampiran V, bagian 2, atas permintaan pihak manapun dalam sengketa, apabila dituduhkan 
bahwa :
(1) suatu Negara pantai jelas-jelas telah gaga) untuk inematuhi kewajiban-kewajibannya untuk 

mcnjamin melalui tindakan -tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat bahwa 
perneliharaan sumber kekayaan hayati dalam zona ekonomi ek";lusif telah tidak sungguh-
sungguh dibahayakannya ;

(ii) suatu Negara pantai telah semena-mena menolak untuk menetapkan, atas permintaan 
Negara lain, jumlah yang dapat ditangkap dan kapasitasnya untuk menangkap sumber 
kekayaan hayati berkenaan dengan stok-stok yang Negara lain itu berkepentingan untuk 
menangkapnya; atau

(iii) suatu Negara pantai telah dengan semena-mena menolak untuk mengalokasikan kepada 
sesuatu Negara, berdasarkan pasal-pasal 62, 69 dan 70 dan berdasarkan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang daetapkan oleh Negara pantai sesual 
dengan Konvensi ini, keseluruhan atau sebagian dari surplus yang telah dinyatakan ada

(c) Panitia konsiliasi bagaimanapun juga tidak boleh menempatkan diskresinya sebagai pengganti 
bagi diskresi Negara pantai.

(d) Laporan panitia konsiliasi bagaimanapun juga harus dikomunikasikan kepada organisasi 
internasional yang tepat.

(e) Dalam merundingkan persetujuan-persetujuan menurut pasal-pasal 69 dan 70, Negara-negara 
Peserta, kecuali jika mereka menyepakati secara lain, harus mencantumkan suatu ketentuan 
mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka ambil untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya suatu perselisihan perihal in' ,rpretasi dan penerapan daripada persetujuan 
tersebut, dan mengenai bagaimana mereka akan bertindak apabila timbul juga suatu 
perselisihan.



289 Pasal 298
Pengecualian-pengecualian opsional terhadap berlakunya bagian 2

1. Pasa saat menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini atau pada set iap 
saat sesudah i tu ,  suatu Negara dapat, tanpa mengurangi kewajihan-kewajihannya yank, ' imhul 
berdasarkan bagian 1, menyatakan secara tertulis bahwa is tidak menerirna salah satu atau lebih 
daripada prosedur-prosedur yang ditentukan dalam bagian 2 berkenaan dengan salah satu atau lebih 
daripada kategori-kategori sengketa yang herikut :

(a) (i) sengketa perihal interpretasi atau penerapan pasal-pasal 1 5, 74 dan 83 yang hertalian 
,iengan penetapan perbatasan taut, atau sengketa yang menyangkut teluk 
bersejarah atau hak sejarah dengan ketentuan hahwa suatu Negara yang telah 
membuat pernyataan demikian harus, apahila sengketa demikian timhul setetatt 
mutat hertakunya Konvensi ini rSan dalam hal tidak tercapainya suatu perse-
tujuan dalam perundingan-perundingan diantara para pihak, atas pcrmintaan salah 
satu masalah itu pada konsiliasi menurut Lampiran V, hagian 2; dan dengan 
ketentuan pula (lehih lanjut) hahwa setiap sengketa yang dengan sendirinya 
(bagaimanapun juga) mencakup dipertimhangkannya secara bersamaan sesuatu 
sengketa yang helum terselesaikan herkenaan dengan kedaulatan atau hak-hak 
lain atas wilayah daratan atau pulau dikecualikan dari pcnycrahan perkara 
demikian;

(ii) setelah Panitia pendamai menyampaikan laporannya, yang harus mencantumkan 
alasan-alasan yang menjadi dasarnya itu, maka para pihak yang bersengketa 
harusmerundingkan suatu persetujuan herdasarkan laporan i tu ;  apahila perun-
dingan-penrndingan ini tidak menghasilkan suatu persetujuan, maka para pihak 
atas persetujuan bersarna, harus menyerahkan masalah itu pada salah satu 
prosedur yang ditetapkan dalam hagian 2, kecuali jika para pihak hersepakat 
secara lain ;

(iii) sub-ayat ini tidak herlaku hagi setiap sengkcta perbatasan taut yang telah di-
selesaikan secara tuntas dengan suatu pengaturan antara pihak atau hagi sesuatu
sengketa demikian yang harus diselesaikan sesuai dengan suatu perjanjian bila-
teral atau multilateral yang mengikat hagi para pihak tersebut .

(h) sengketa mengenai kegiatan-kcgiatan militer, termasuk kegiatan-kegiatan militer oleh 
kapal-kapal dan pesawat udara pemerintah yang mclakukan dinas non-komersial, dan 
sengketa perihal kegiatan-kegiatan penegakan hukum herkenaan dengan pelaksanaan 
hak-hak herdaulat atau yurisdiksi yang dikecualikan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau 
mirhkamah herdasarkan pasal 297 ayat 2 atau 3;

(c) sengketa-sengketa yang herhuhungan dengan mana Dew;ul Keamanan Perserikatan 
E3angsa 13angsa sedang mclaksanakan fungsi-fungsi sehagairnana ditentukan oleh Pia-
gam I'erserikatan I3angsa Rangsa, kecuali jika Dewan Ke;nnanan memutuskan untuk 
menehapuskan perkara itrr (Iari agendanya atau menyenrkan kepada para pihak untuk 
menyetesaikannya dengan Cara yang ditentukan dalam Konvensi ini.
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2. Suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat .1 
dapat setiap waktu mcnariknya kembali, atau menyetujui untuk menyerahkan suatu sengketa 
yang dikecualikan oleh pernyataan demikian kepada suatu prosedur yang ditentukan dalam 
Konvensi ini.

3. Suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 1 
tidak berhak untuk menyerahkan sesuatu sengketa yang termasuk kategori sengketa yang 
dikecualikan ter= sebut kepada salah satu prosedur dalam konvensi ini melawan Negara 
Peserta lain, tanpa persetujuan pihak itu.

4. Apabila salah satu Negara Peserta telah membuat pernyataan berdasarkan ayat 
1 (a). setiap Negara Peserta lain dapat menyerahkan sesuatu sengketa yang termasuk suatu 
kategori yang dikecualikan melawan pembuat pernyataan itu pada nrosedur yang disehut 
dalam pernyataan demikian.

5. Suatu pernyataan haru, atau penarikan kembali suatu pernyataan, 
sebagaimanapun iuga tidak nrempengaruhi penyelesaian perkara yang sedang berjalan di 
hadapan suatu pengadilan atau m.rhkanu.ilr sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini, 
kecuali apahila para pihak hersepakat se .ua lain

6. I'ern�.ita;nr dan pengumuman penarikan kembali pernyataan herdasarkan 
pasal ini hares didepositk;m pada.Sekretaris .Ienderal Perserikatan Bangsa Bangsa yang akan 
meneruskan ropynya kepada Negara-iieg.iri Peserta.

l Pasal 299
Hark-hak para peserta untuk menyetujui suatu prosedur

I. Satu sengketa yang dikecualikan berdasarkan pasal 297 atau dikecualikan 
dengan suatu pernyataan yang dihuat berdasarkan pasal 298 dari prosedur-prosedur 
penyelesaian sengketa seh:tgaimana ditentukan dalam hagian dapat "diserahkan pada 
prosedur-prosedur demikian hanya dengan persetujuan para pihak dalam sengketa.

'. Tiada satupun dalam hagian ini mengurangi hak para pihak dalam sengketa untuk 
menyetujui sesuatu prosedur lain untuk menyclesaikan sengketa demikian atau untuk 
mencapai suat a penyelesaian yang hersahahat.

BAB XVI
KETENTUAN UMUM

Pasal 300
Itikad balk dan penyalali gunaan hak

Negara-negara Peserta hares memenuhi dengan itikad baik kewajiban-kewajiban 
yang dipikulkan berdasarkan Konvensi ini dan harus melaksanakan hak-hak, yurisdiksf dan 
kebebasankebebasan yang diaktri dalam Konvensi ini dengan Cara yang tidak akan 
merupakan suatu penyalah gunaan hak
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Pasal 301

Penggunaan laut untuk maksud-maksud damai

Dalam melaksanakan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya herdasarkan 
Konvensi ini, Negara-negara Peserta hares menhindarkan diri dari setiap penggunaan ancaman atau 
kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kenterdekaan politik Negara munapun. atau dengan Cara 
lain apapun yang tercantum tidak konsisten dengan azas-azas hukum internasional yang terkandung 
dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 302
Pengungkapan intonnasi

Dengan tidak mengurangi hak suatu Negar,I Peserta untuk menempuh prosedur-prosedur 
penyelesaian scngketa yang ditentukan dalatn Konrcn'r ini, tidak satuptin ketentuan dalarn Konvensi ini 
harus diartikan mengharuskan suatu Negara Peserta, dalam memenuhi kewajihannya herdasarkan 
ketentuan Konvensi ini, untuk memherik,tn inforntasi yang pengungkapannya hertentangan dengan 
kepentingan essensial keamanannya.

Pasal 30.;
Benda-henda purhakala d in  henda-benda

licrsejarah yang ditentukan di hut

1. Negara-negara berkewajihan unl.r'g r;;eiindunei In:nda-benda purhakala ,lan bendahnda
hers. jarah yang ditemukan di laut dan hares heke•rja ,ant;r untuk tuiuan ini.

Untuk ntengen,lalikan peredar:t henda.hrnda l nt~r,i;in Negara pantai :;; .r , d:rl:irll 
rrtnrtcrapkar. pasal 3.3, menganggap hahwa diarnhiinya hcnda•h nda terc!*ut dari das;tr hut dal,,nr 
daerah yang dimaksudkan dalam pasal itu, tanpa persetujrrtr; Negara pantai hersanekutan akar 
merupakar; suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut territoriulr la .  terhadap hukum clan peraturan-
peraturan perundang-undancan pang dimaksudI.;rn Jalatu I~as,d tcrsehut.

.I'iada satupun datam pasal ini rnentpcngaruhi haL•h;il. paid pcmilik yang dapat di 
kenai, hukum pengangkatan kerans;ka kendaraan air Ww Iasn-lair•, peraturan tcntang pclayaran, atau 
hukum dan praktek yang berkenaan dengan pertukaran kehudavaan.

4. Vasa! ini tidak mengurangi arti daripada perianjian-perjanjran internasional darn peraturan 
hukum intentasional lainnva porihal purundungan henda-henda purhakai.t dan heneta-henda he rse 
i,rrah.

Pasal 304
Tanggungjawab dan kewajiban untuk ganti rugi

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban 
untuk ganti rugi tidak mengurangi berlakunya peraturan-peraturan yang ada dan pengembangan 
peraturan-peraturan lebih lanjut perihal tanggung jawab dan kewajiban untuk ganti rugi herdasarkan 
hukum internasional.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 305

Penandatanganan

. Konvensi ini tcrhuka untuk penandatanganan oleh
(a) scmua negara;
(b) Namibia, cliwakili oleh 1)ewan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Namibia;

(c) semua negara yang herpemerintahan sendiri yang berasosiasi dengan negara lain yang 
telah memilih status itu dalam suatu Iindakan pcnentuan nasib sendiri-yang diawasi dan 
disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1514 
(XV) dan yang mempunyai kompetensi atas masalah-masalah yang diatur oleh Konvensi 
ini, termasuk kompetensi untuk ikut serta dalam perjanjian-perjanjian yang bertalian 
dengan n�asalah-masalah itu ;

(d) sernua negara yang beipeinerintahan sendiri yang berasosiasi dengan Negara lain yang, 
sesuai dengan. piagam asosiasi masing-masing, mempunyai kompetensi atas masalah-
masalah yang diatur oleh Konvensi ini, termasuk kompetensi untuk ikut serta dalam 
perjanjian-perjanjian yang bertalian dengan masalah-masalah itu

(e) semua wilayah yang rnenikmati pemcrintahan sendiri dalam negeri secara penuh, diakui 
secara demikian olch Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak mencapai kemerdckaan 
penuh sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) dan yang mempunyai 
kompetensi alas ruasalah-nras;dalt yang diatur olch Konvensi ini, termasuk kompetensi 
untuk itu serta dalam perjanjian-perjanjian yang hertalian dengan masalah-masalah itu

(f) organisasi-organisasi internasional, sesuai dengan Lampiran IX.

Konvcnsi ini tctap terhuka untuk penandatanganan hingga 9 Ucscrnher 1984 pada Ke-
mentrian Luar Negeri Jamaica dan juga, sejak I Juli 1983 hingga 9 Uesemhcr 1984, pada Markas Besar 
Perserikatan Bangsa Bangsa di New York.

Pasal 306
It:rtifikasi dan konfirrnasi formal

Konvensi ini Inemerlttk;nt ralifikasi olch Negara negara dan satuan-satui;n lainnya yang 
dimaksudkan dalam pasal 305, ayal I (h), (c), (d) dan (.). dan pada konfirmasi formal, sesuai dengan 
I.ampiran IX,  olch hadan badan, satuan-satuan yang dirnaksudkan dalarn pasal 305 ayat I I f ) . I'iagam 
Ratifikasi darn korrfirmosi formal hares didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserik a lan Bangsa 
Bangsa.
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Pasal 307
Aksesi

Konvensi ini tetap terbuka untuk aksesi oleh Negara-ncgara dan satuan-satuan lain 
yang dimaksudkan dalam pasal 305. Aksesi oleh satuan-satuan yang dimaksudkan dalatn 
Pasal 305 aya' 1 (f), harus sesuai dengan Lampiran IX. Piagam Aksesi harus diepositF.?r� l 
a dl Sekretaris Jender Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 308
Saat mulai berlaku

1. Konvensi ini berlaku 12 (dua helas) bulan setelah tanaeal pendepositan piagam 
ratifikasi atau aksesi yang ke -60.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini setelah 
pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh 
setelah saat pendepositan piagam ratitikasi atau aksesinya, dengan tunduk pada ketentuan 
ayat I.

3. Majclis Otorita harus bersidang pad.t tanggal mulai berlakunya Konvensi ini dan 
hams memilih Dewan Otorita Dewan yang pe�tama hams dibentuk dengan cars yang 
konsisten dengan tujuan pasal 161 bila ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan 
secara murni.

4. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang 
dirancang Komisi Persiapan harus diterapkan secara provosional sambil menung,gu 
penerimaannya secara resmi oleh Otorita sesuai dengan Bah XI.

5. Otorita dan badan-hadannya hares hcrtindak sesuai dengan Resolusi 11 
Konperensi Perscrikatan Bangsa Bangsa Ketiga tentang 1-hukum Laut yang bertalian dengan 
investasi yang bertalian dengan investasi persiapan dan keputusan-keputusan Komisi 
Persiapan yang diambil mcnurut rtsolusi tersebut.

Pasal 309
Pensyaratan dan pengecualian

Tidak ada pensyaratan atau pengecualian yang dapat diajukan terhadap Konvensi 
ini kecuali secara tegas diizinkan oleh pasal-pasal lain Konvensi ini.

Pasal 310
Deklarasi dan pernyataan

Pasal 309 tidak menghalangj suatu Negara untuk, kctika menandatanganni, 
meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini, membuat deklarasi-deklarasi atau pernyataan-
pernyataan, hagaimanapun dirumuskan atau dinamakan, dengan maksud, interalia, untuk 
menyelaraskan hukum dan perundang-undangannya dengan ketentuan-ketentuan Konvensi 
ini, asalkan deklarasi atau pernyataan demikian tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan 
atau merubah akibat hukum daripada ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam penerapannya 
terhadap Negara tersebut.



299 Pasal 311
Nubungan dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian

internasional yang lain

1. Terhadap Negara-negara Peserta, Konvensi ini haws diutamakan atas Konvensi-
konvensi Jenewa mengenai Hukum Laut 29 April 1958.

2. Konvensi ini tidak merubah hak-hak dan kewajihan-kewajiban Negara-negara 
Peserta yang timbul dari pcrjanjian-perjanjian lain yang sejalan dengan Konvensi ini clan yang 
tidak mcmpengaruhi dinikmatinya hak-hak atau pelaksanaan kewajiban-kcwajiban oleh 
Negara-negara Peserta lain berdasarkan Konvensi ini.

3. I)ua atau lebih Negara Peserta dapat membuat perjanjian-perjanjian yang 
merubah atau menunda berlakunya ketentuan-ketentuan Konvensi ini, yang dapat diterapkan 
hanya terhadap hubungan antara mereka, asalkan perjanjian demikian tidak herkenaan 
dengan suatu ketentuan yang penyimpangan dari padanya tidak sejalan dengan pelaksanaan 
yang cfektip dan maksud serta tujuan Konvensi ini, dan asalkan selanjutnya perjanjian-
pcrjanjian demikian tidak mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip dasar yang terkanclnng di 
dalam Konvensi ini, dan hahwa ketentuanketentuan perjanjian demikian tidak mempengaruhi 
dinikmatinya hak-hak atau pelaksanaan kewajihan-kewajiban berdasarkan Konvensi ini oleh 
Negara Peserta lain.

4. Negara-negara Peserta yang bermaksud membuat suatu perjanjian yang 
dimaksud dalam ayat 3 hares memberitahu Negara-negara Peserta lain melalui depositari 
Konvensi ini mengenai maksud mereka untuk membuat perjanjian tersehut dan mengenai 
perubahan atau penundaan yang diniuat di dalamnya.

5. Pasal ini tidak mempengaruhi pcrjanjian-perjanjian internasional yang secara 
jelas diizinkan atau dipertahankan oleh pasal-pasal lain Konvensi ini.

6. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa tidak akan ada amandemen terhadap 
prinsip dasar yang herhubungan dengan warisan hersama umat manusia yang diatur dalam 
pasal 136 dan bahwa mereka tidak akar. menjadi peserta pada perjanjian apapun yang 
menyimpang dari padanya.

Pasal 312 Amandemen

1. Setelah bcrakhirnya suatu periode 10 tahun sejak tanggal berlakunya Konvensi
ini, suatu Negara Peserta dapat mengusulkan secara tertulis.kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa Bangsa, amandemen-amandemen tertentu terhadap Konvensi ini, lain 
daripada yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan, dan meminta untuk diselenggar2kanpya 
suatu konperensi untuk membahas amandemen-amandemen yang diusulkan itu Sekretaris 
Jenderal harus mengedarkan usul tersebut kepada semua Negara Peserta. Jika dalam 12 
bulan sejak tanggal diadakannya usul tersebut, tidak kuwang dari setengah Negara-negara 
Peserta memberi jawaban yang mendukung permintaan itu, Sekretaris Jenderal hams 
menyelenggarakan konperensi tersebut.
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2. Prosedur Ii;ntt;rrnhilan keputusan yang diterapkan pada konperensi yang memba-
has amandemen hares'.am;l dengan yang diter.+l•kan pada konperensi Perscrikatan Bangsa 
Bangsa Ketiga tentang Nukun• Lau! Kecu3li jika dipuruSkan lain oleh konperensi. Konperensi 
hams beiusaii.r men,.:,;)ai kr . i.,.l ! I , ,  t ^ : i ~'I .;I•  r;  .'.eng.in Cara konsensus dan tidak boleh 
ada pemungutan suara te:hadap amandemen-aniandernen (crscbut sampai segala usaha 
untuk rner.capai kon ;ensus telah h.thi:, diti'mpuh

Pas.,;i 1.1
, S  ,truie,u.;: der,ban prosedur yang disederhanakan

. Suaiii P. s:..t:l d,ih;it :Tanta ;+lk;~n :;ecar,I tertulis kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa Bangsa, s'i,:iu a:riandc:nen tcrliadap Konvensi, lain daripada suatu 
amandemen yang bertalian den ar. k,:F,i;ital di K;+wasa;r, untuk diterima dengan prosedur 
yang disederha-
nakan yang di tentukan t ! , i  :  i  p:+.;+1 ini n:.nyt:lr+,l;garakan suatu konperensi.Sekretaris Jen-
deral hares mengedarka:l ':,.I •.l, i Nlzaia Peserta.

2. Jikalau. •i,rla; i .i:::tu period,. I ' hnl;'n %e.lak tanggal diedarkannya usul tersebut, 
suatu Negar.: P e r  l  .  t  a kCt c  F  t  t  .  :  i  tv :.i.!,lil ;aaandcInen yang diusulkan itu atau 
terhadap u_,•ul untuk mencrin:zrya dengan prci',r:lhu yant:.!;;cderhanakan, maka amandemen 
tersebut harus dianggap ditolak Scl:rctaiis Jenderal hare:; segora memberitahukan kepada 
scmua Ncgara Peserta sesuai dengan hal itu.

;. Jik;llau. I .n,,,'al usul tersebut, tidak ada Ncgara Pe-
serta y . : I t nleng,IJiik;+,: ;;stil .un,vitlenien yang diusulkan itu atau terhadap usul untuk 
menerimanya dengan proscdur yang disederhanakan, maka amandemen yang diusulkan itu 
hams dianggap diterima. Sekretaris Jenderal han.,s memberitahukan kepada semua Negara 
Peserta hahwa amandemen yang diusulkan itu telah diterima.

Pasal 314
Amandemen-amandemen terhadap konvensi-konvensi ini 
yang secara eksklusif bertalian dengan kegiatan-kegiatan 
di Kawasan

1. Suatu Negara Peserta dap,rt. mengusulkan secara tertulis; kepada Sekretaris 
Jenderal Otorita suatu amandemen terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang secara 
eksklusif bertalian dengan kegiat;,n-kcgiatan ii. Kawasan teimasuk Lampiran VI bagian 4. 
Sekretaris Jenderal harus mengedarkan usul tersebut kepada semua Negara Peserta. 
Amandemen yang diusulkan itu harus tunduk pada ,ersetujuan oleh Majelis setelah 
amandemen itu disetujui oleh Dewan. Wakil-wakil Negara-negara Peserta dalam badan-badan 
tersebut harus mempunyai kekuasaan penuh untuk membicarakan din menyetujui 
amandemen yang diusulkan itu. Amandemen yang diusulkan itu sebagaimana dis•:tujui oleh 
Dewan dan Majelis harus dianggap diterima.
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2. Sebelum disetujuinya suatu amandemen berdasarkan ayat 1, Dewan dan Majeli 
hanis menjamin bahwa amandemen itu tidak merugikan sistem eksplorasi dan eksploitasi 
sumbe kekayaan Kawasan, sambil menunggu Konperensi Peninjauan Kembali sesuai dengan 
pasal 155,

Pasal 315

Penandatanganan, ratifikasi aksesi pada dan naskah
otentik amandemen

1. Sekali diteriina, amandemen-amandemen terhadap Konvensi ini harus terhuk 
bagi penandatanganan olch Negara-negara Peserta selarna 12 bul'an sejak tanggal diterima, 
pad Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, kecuali ditentukan lain dalam 
amandemei itu sendiri.

2. Pasal 306. 307 dan 320 berlaku untuk semua amandemen terhadap Konvensi 

ini. Pasal 316 Mulai berlakunya amandemen

1. Amandemen-amandemen terhadap Konvensi ini, selain daripada yang 
dimaksudkai dalam ayat 5, hanis rnulai berlaku bagi Negara-negara Peserta yang meratifikasi 
atau mengaksesi nya pada hari ketigapuluh s tclah pendepositan piagam ratifikasi atau 
aksesi oleh dua pertig, Negara-negara Peserta atau olch 60 Negara-negara Peserta, 
tergantung mana yang lebih besa jumlahnya. Amandemen demikian tidak rnempengaruhi 
dinikmatinya hak-hak atau pelaksanaal kewajiban-kewajiban olch Negara-negara Peserta lain 
berdasarkan Konvensi ini.

Suatu ;tn andeiuen aapat inenentukan bahwa untuk rnulai berlakunya 
amandemer itu diperlukan junllah ratifikasi atau aksesi yang lebih besar daripada yang 
disyaratkan oleh pasa ini.

3. 13agi setiap Negara Peserta yang meratifikasi atau mengaksesi suatu 
amandemen yanc dimaksudkan dalam ayat 1 setelah pendepositan jumlah piagam ratifikasi 
atau aksesi yang disyarat kan, amandemen itu rnulai berlaku pada hari ketigapuluh ::telah 
pendepositan piagam ratifikas atau aksesinya.

4. Suatu Negara yang, menjadi Peserta pada Konvensi ini setelah mulai berlakunya 
suatt amandemen sesuai dengan ayat I harus, jika tidak ada suatu pernyataan niat yang 
berbeda old Negara tersebut :

(a) dianggap sebagai Peserta pada Konvensi ini sebagaimana telah diamandemen; 
dan

(b) dianggap sebagai Peserta pada Konvensi yang belum diamandemenkan dalam 
hu bungan dengan sesuatu Negara Peserta yang tidak terikat pada amandemen 
itu.
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i .  .\mandemen apapun \ang hertalian secara eksklusif dengan kegiatan-kegiatan di 
ha~~a..in I;,n amandemen apapun terhadap Lampiran VI hams mulai berlaku terhadap'emua 
Negara I'eserta satu tahun setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi oleh tiga 
perempat Negara-negara Peserta.

6. Suatu Negara yang menjadi Peserta pada Konvensi ini set(-lah mulai berlakunya 
atnandemen-amandemen sesuai dengan ayat 5 hares dianggap sebagai Peserta pada 
Konvensi ini sehagaimana telah diamandemen.

Pasal 317
Penyangkalan

I . Suatu Negara Peserta O pat, dengan pemberitahuan sl;;ara tertulis yang 
dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, menyangkal Konvensi 
ini dan dapat mengemukakan alasannya. Tidak adanya ,t asan yang dikemukakan tidak 
mempengaruhi keabsahan penyangkalan itu. Penyangkalan tersehut mulai berlaku satu tahun 
setelah tanggal diteriman,ya pemberitahuan itu, kecuali jika pemberitahuan itu menyebutkan 
tanggal yang kemudian.

Suatu Negara tidak dibebaskan, dengan alasan penyangkalan itu, dari 
kewajibankewajiban finansial dan kontraktual yang timbul pada waktu is menjadi Peserta pada 
Konvensi irii, tidak pula peyangkalan itu mempengaruhi hak, kewajiban atau keadaan hukum 
apapun dari Negara itu yang timbul melalui pelaksanaan Konvensi ini, sebelum Konvensi ini 
berhenti berlaku bagi Negara itu.

3. Peyangkalan itu dengan cara apapun tidak mempengaruhi tugas Negara 
Peserta manapun untuk memenuhi kewajiban apapun yang terkar.dung dalam Konvensi ini 
untuk mana Negara tersehut tunduk pada hukum internasional terlepas dari Konvensi ini.

Pasal 318
Status Lampiran

Lampiran merupakan bagian integral Konvensi ini dan, kecuali dengan tegas 
ditentukan lain, suatu penunjukan kepada Konvensi ini atau kepada salah satu Bab-nya 
termasuk penunjukan kepada Lampiran-lampiran yang hertalian dengannya.

Pasal 
319 
Deposi 
tari

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa adalah depositari Konvensi ini 
dan amandemen-amanaemen terhadapnya.

2. Disamping gungsinya sebagai depositari Sekretaris Jenderal hams
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(a) melaporkan kepada semua Negara Peserta, Otorita dan organisasi internasional 
yang kompeten, mengenai masalah yang bersifat umum yang tirnbul berkenaan 
dengan Konvensi ini :

(b) memberitahukan Otorita tidak balk mengenai ratifikasi dan konfirmasi formal dan 
aksesi pada Konvensi ini serta amandemen terhadapnya, maupun mengenai pe-
nyangkalan terhadap Konvensi ini;

(c) memberitahukan Negara-negara Peserta mengenai persetujuan-persetujuan 
sesuai dengan Pasal 31 1 u ya t 4:

(d) mengedarkan amandemen-amandomen yang telah diterima sesuai dengan 
Konvensi ini kepada Negara-negara Peserta untuk keperluan ratifikasi atau aksesi 
;

(e) menyelenggarakan pertemuan Negara-negara Peserta yang diperlukan sesuai di 
ga Konvensi ini.

3. (a) Sekretaris Jenderal juga harus menyampaikan kepada para peninjau yang di 
maksud dalarn pasal 156 ;

(i) laporan-laporan dimaksud dalarn ayat 2 (a) ;

(ii) peniberitahuan-penrberitahuan yang dimaksud dalarn ayat 2 (b) dan (e); 
Jan

(iii) naskah amandemen yang dimaksud dalarn ayat 2 (d), untuk informasi 
bag mereka.

(b) Sekretaris Jenderal juga harus mengundang para peninjau tersebut untuk berparti-
sipasi sebagai peninjau pada pertemuan-pertemuan Negara-negara Peserta yang 
dimaksud dalarn ayat. 2 (c).

Pasal 3 20
Naskah otentik

Asli Konvensi ini, yang naskahnya dalam bahasa Arab, Cina. Inggris, Perancis, Rusia 
Jan Spanyol adalah sarua-sama otentik. harus, dengan tunduk pada pasal 305 ayat 
didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

SEBAGAI TANDA BUKT1, yang Berkuasa Penuh yang bertandatangan di bawah ini, 
yang dikuasakan sebagaimana mcstinya untuk itu. telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT DI MONTEGO BAY, pada tanggal sepuluh bulan DesPmber, tahun seribu 
Sembilan ratus delapan puluh dua.
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LAMPIRAN I. JENIS IKAN YANG BERMIGRASI JAUH 1. 

Albacore tuna : Thunnus alalunga.
1. Bluefin tuna : Thu until; thynnus.

3. Bigeye tuna . 'I hunnus ohesus.

4. Skipjack tuna : Katsuwonus pelamis.

5. Yellowfin tuna : Thunnus albacares.

6. Blackfin tuna : Thunnus atlanticus.

7. Little tuna : Euthynnus alletteratus; Eu thynnua f f in is .

8. Souther bluefin tuna : Thunnus maccoyii.

9. Frigate mackerel : Auxis thazard; Auxis rochei.

10. Pomfr, is : Faintly iirami.lae.

11. Marlins : l ctrapturus angustirostris; Tetraputurus belone; Tetrapturus 
pfluegeri; Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara; 
Makaira indica; Makaira nigricans.

12. Sail-fishes : Lstiophorus'platypterus; lstiophorus albican.

:3 .  Swordfish : Xiphias gladius.

14. Sauries : Sccinbcresox saurus; Cololabis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox 
saurus scombroides.

' 15. Dolphin : Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis.

16. Oceanic sharks : Iiexanchus qriseus; Cetorhinus maximus; Family Alopiidae; 
Rhincodon typus; Family Carcharhinidae; Family Sphyrnidae; Family hurida.

17. Cetaceans : Faiu~i} Physeteridae; Family Balaenopteridae; Family Balaenidae; 
Family Eschrichtiidae: Family Moriodontidae; Family Ziphiidae; Family Delphinidae.
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LAMPIRAN H. KOMISI TENTANG BATAS-BATAS LANDAS KONTINEN

Pasal 1
Sesuai dengan kctentuan Pasal 76, suatu Komisi tentang batas-batas landas 
kontinen diluar 200 mil taut harus dibentuk sesuai dengan pasal-pasal berikut :

Pasal 2
1. Komisi harus terdiri dari 21 anggota yang merupakan ahli-ahli dalam hidang 

geologi, geofisika atau hydrografi, yang dipilih oleh Negara-negara Peserta Konvensi ini dari 
antara para warganegaranya, dengan memperhatikan kebutuhan untuk menjamin perwakilan 
geografis yang adil, yang harus menjabat dalam kapasitas pribadi

2. Pemilihan pertama harus diadakan secepat mungkin, tetapi bagaimanapun juga 
dalam waktu 18 bulan setelah tanggal mulai herlakunya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya 
tiga bulan sebelum tanggal tiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa 
harus

menu- Surat kepada Negara-negara Peserta, mengundang rnereka untuk menyampaikan 
pencalonan, setelah diadakannya konsultasi regional seperlunya, dalam waktu tiga bulan. 
Sekretaris Jenderal harus mcnyiapkan suatu daftar dengan urutan ahjad semua orang yang 
dicalonkarl tersebut dan haws menyerankan daftar itu kepada semua Negara Peserta.

3. Pemilihan anggota-anggota Komisi harus dilakukan pada suatu pertemuan 
Negaranegara Peserta yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan 
Bangsa Bangsa. Pada sidang itu, untuk rnana dua pertiga dari Negara-negara Peserta 
merupakan suatu quorum, orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komisi adalah calon-
calon yang memperoleh mayoritas dua pertiga suara dari suara wakil-wakil Negara Peserta 
yang hadir dan memberikan suaranya. Tidak kurang daripada tiga orang anggota harus dipilih 
dari setiap kaw3san geografis.

4. Anggota-anggota Komisi harus dipilih untuk suatu masa jahatan lima tahun. 
Mereka dapat dipilih kembali.

5. Negara Peserta yang mengajukan pencalonan scorang anggota Komisi, harus 
menanggung pengeluaran-pengeluaran anggota.itu selama pelaksanaan tugas-tugas Komisi. 
Negara pantai yang hcrsangkutan harus menanggung pengeluaran-pengeluaran yang 
diadakan herkenaan dengan nasehat sehagaimana disebut dalam Pasal 3, ayat I (h) 
Lampiran ini. Sekretariat Komisi harus disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa Bangsa.

Pasal 3 

1. Tugas-tugas adalah :

(a) untuk mempertimbangkan data dan bahan lain yang disampaikan oleh Negara 
pan-tai mengenai batas-batas terluar landas kontinen di daerah-daerah dimana 
batas-batas tersebut herada di luar 200 mil taut, dan untuk membuat 
rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan pasal 76 dan Pernyataan Saling 
Pengertian (Statement of Understanding) yang telah diterima pada tanggal 29 
Agustus 1980 oleh Konperc usi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum 
Laut Ketiga ;
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(b) untuk memberikan nasehat teknis dan ilmiah, apabila diminta oleh Negara pantai 
yang hersangkutan selama per.i.rp;rn data yang disebut dalam su`) ayat (a)

2. Panitia dapat hekerjasama, sepanjang dianggap perlu dan hermanfaat, dengan 
Komisi Oseanograli Antar Pemerintah (Intergovermental Oceanographic Commission) dari 
UNESCO, Organisasi Flydrogral'i Internasional (lntcrnastional Hydrographic Organization') 
dan organisasi internasional lain yar.,; herwenang dengan maksud untuk pertukaran i:;formasi 
teknis dan ilmiah yang dapat nrcnrhantu pclaksanaan tanggung jawab Komisi.

Pasal 4
1)alani hal suatu mega�:r pantai herniaksud untuk menetapkan b:t�as

kontinennya di Iuar mill knit sesuai dengan pasal 76, Negara tersehut hart;:; ntenyerahkan ke-
terangan-keterangan mcngcnai hatas-hatas tersehut kepada Komisi disertai data lekrris dan 
ilmiah
yang mendukungnya secepat mungkin, tetapi setidak-tidaknya dalam waktu 10 tahun elate 
mulai berlakunya Konvensi i�ii nntuk Negara tersehut. Negara. pantai . tersebut pada waktu 
yang bersamaan hams n�enrherrk:rn n:rnra-narna anggota Kortvensi yang memberikan 
kepadanyar::isehatnasehat teknis dan ilmiah.

Pasal S
Kecuali iika Konriki nienentukan lain, Komisi harus bekerja dengan membentuk Sub-

Komisi yang terdiri dari tuiulr anggota, yang ditunjuk secara berimbang dengan 
memperhatikan unsur-unsur khas Bari setiap dalil yang dikemukakan .,Ieh Negara pantai. 
Warganegara Negara pantai yang mengaiukan dalil yang merupakan anggota Komisi dan 
setiap anggota Komisi yang telah membantu Negara pantai dengan memberikan nasehat 
teknis dan ilmiah mcngcnai penetapan garis hatas tidak holeh menjadi anggota Sub-Komisi 
yang membahas dalil tersehut, tetapi is herhak untuk hcrperan serta sehagai seorang ang) )ta 
di dalam proses nembahasan Komisi itu mengenai dalil tersehut. Negara pantai yang telah 
mengemukakan suatu dalil kepada Komisi dapat. mengirim wakil-wakilnya untuk herperan: 
serta di dalam pembahasan yang relevan tetapi tanpa memwakili teak suara.

Pasal 6

1. Sub- komisi harus menyampaikan rekomendasi - rckomendasinya kepada Komisi.
2. Persetuj�tan oleh Komisi atas rekomendasi - rekomendasi dari Sub-Komisi 

harus dilakukan dengan mayoritas dua pcrtiga suara anggota-irnggota Komisi yang hadir dan 
memberikan suara.

3. Rekomendasi-rekomendasi Komisi harus diserahkan secara tertulis kepada 
Negara pantai yang telah mengemukakan dahl dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa Bangsa.
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Pasal 7

Negara-negara pantai harus menetapkan batas-batas terluar landas kontinen sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan pasal 76, ayat 8 dan sesuai dengan prosedur-prosedur nasional 
yang berlaku.

Pass! 8

Dalam•ha1 Negara pantai tidak menyetujui rekomendasi -rekomendasi Komisi, 
Negara pantai harus mengajukan suatu dalil yang direvisi atau yang baru kepada Komisi 
dalam waktu yang pantas.

Pasal 9

Tindakan-tindakan Komisi tidak boleh merugikan bagi masalah-masalah yang 
bertalian dengan penetapan garis batas antar Negara-negara yang pantainya berhadapan atau 
berdampingan.

LAMPIRAN Ill. PERSYARATAN DASAR UNTUK
PROSPEKTING, EKSPLORAS; DAN EKPLOITASI

Pasal I
Hak atas mineral-mineral

Hak atas mineral-mineral akan heralih pada saat mineral itu diambil sesuai dengan 
ketentuan Konvensi ini.

Pasal 2 Prospekting

1. (a) Otorita mendorong diadakannya prospekting di Kawasan.
(h) Prospekting hanya akan dilakukan setelah Otorita menerima .suatu janji tertulis 

yang meyakinkan bahwa prospektor yang mencalonkan diri akan mematuhi 
Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-
prosedur Otorita yang rclevan berkenaan dengan kerjasama dalam program-
program latihan .;eperti dimaksud dalam pasal 143 dan 144 dan perlindungan 
lingkungan taut, dan bersedia menerima verifikasi oleh Otorita mengenai 
dipatuhinya ketentuan di atas. Calon prospektor pada waktu yang sama harus 
mcmberitahukan kepada Otorita di Kawasan atau kawasan-kawasan mana 
diperkirakan .akan dilakukan prospekting.

(c) Prospekting dapat dilakukan secara screntak oieh lebih dari seorang prospektor 
di Kawasan atau kawasan-kawasan yang sama.

2. Prospekting tidak memberi hak apapun pada prospektor bertalian dengan 
kekayaan Kekayaan. Akan tetapi seorang prosepk tor dapat mengambil sejumlah mineral 
yang cukup untuk ligunakan dalam percobaan.
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Pasal 3

Eksplorasi dan eksploitasi

1. Perusahaan, Negara-negara Pesels (tan satuan-satuar, ! ar: dischu dalam pasal 
153 ayat 2 (b), dapat mengajukan permohonan persetujuan atas rencana kerja mengenai 
kegiatankegiatan di Kawasan ke pa,1a Otorita.

2. Perusahaan t w a t  mengajukan permohonan untuk bagian manapun dari Kawasan, 
tctani permohonan oleh pihak lain untuk kawasan-kawasan yang dicadangkan tunduk pada pe 
svaptan tamhahan'menunit pasal 9 Lampiran ini.

3. Eksplorasi dan ekploitasi hanya dapat dilakukan dalam kawasan - kawasan yang 
c'tentukan dalam rencana kerja tersehut dalam pasal 153 ayat 3, dan disetujui oleh Otorita 
sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-
prosedur yang rclevan dari Otorita.

4. Setiap rencana kerja yang telah disetujui hams :
(a) sesuai dengan Konvensi ini dan'ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 

prosedur-prosedur Otorita ;

(h) memungkinkan dilakukannya pengawasan oleh Otorita kegiatan-kegiatan di Kawa-
san sesuai dengan pasal 153 ayat 4;

(c) memberikan kepada operator, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, pcraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, leak eksklusip untuk ekplorasi dan 
ekploitasi kategor,-kategori kek,iyaan-kekayaan tertentu di K, wasan yang 
dicakup oleh, rencana ke;ja tersehut. Namun, apabila pemohon mengajukan 
suatu rencana kerja yang disetujui tersehut hanya memberikan hak eksklusip 
untuk tahap itu raja.

5. Atas persetujuan Otorita, setiap rencana kerja kecuali Tencana kerja yang 
diajukan oleh Perusahaan, harts (Ialam hentuk suatu kontrak yang diadakan antara Otorita 
dan pemohon atau pemohon-pemohon.

Pasal 4
Kualifikasi-kualihkasi pemohon-pemohon

I. Para pemohon sclain Perusahaan, memcnuhi syarat apahila mercka memiliki 
kewarganegaraan aim herada di hawah pengawasan dan disponsori seperti yang diyaratkan 
oleh pasal 153 ayat 2 (h), dan apahila mcreka mengikuti prosedur-prosedur dan inemenuhi 
Standar-standar ku,slifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan 
dan prosedur-prosedur Otorita.

2. Kecuali sehagaimana diatur dalam ayat 6, standar-standar kualifikasi tersebut 
harus berhubungan dengan kemampuan teknis dan keuangan si pemohon dan dengan 
prestasi kerjanya dalam tiap kontrak sebelumnya dengan Otorita.
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3. Tiap pemohon harus disponsori oleh Negara Peserta dimana dia merupakan 
warganegaranya, kecuali pemohon itu mempunyai lebih dari satu . kewarganegaraan, seperti 
halnya dalam sebuah kongsi atau konsorsjum satuan-satuan dari beberapa Negara dalam hal 
mana semua Negara Peserta yang terlibat harus mensponsori permohonan itu, atau kecuali 
si pemohon diawasi secara e.ffektif oleh Negara Peserta lain atau warganegaranya, dalam hal 
mana kedua Negara Peserta harus mensponsori permohonan itu. Kreteria Ukuran dan 
prosedur-prosedur pelaksanaan syarat-syarat pensponsoran tersebut akan ditetapkan dalam 
ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

4. Negara atau Negara-negara sponsor sesuai dengan pasal 139, harus 
bertanggung jawab untuk menjamin sesuai dengan sistem hukumnya hahwa seorang 
kontraktor yang disponsorinya hams melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan kontrak dan kewajihan-kewajihannya berdasarkan Konvensi ini, 
Narnun demikian, suatu Negara sponsor tidak dapat mewajibkan mengganti kerugian yang 
disebahkan olch kegagalan kontraktor apapun yang disponsorinya untuk memenuhi kewajihan-
kewajihannya apabila Negara Peserta itu telah membuat peraturan perundang-undangan dan 
telah mengambil tindakan-tindakan administratip yang dalam kerangka sistem hukumnya 
cukup tepat untuk menjamin pemenuhan kewajibankewajiban oleh orang-orang yang herada di 
hawah yurisdiksinya.

5. Prosedur-prosedur untuk menilai kualifikasi Negara-negara Peserta yang 
merupakan pemohon hares mempcrtimhangkan sifat mereka sebagai Negara.

6. Standar-standar kualifikasi hams mensyaratkan hahwa setiap pemohon, tanpa 
kecuali, harus menerima sebagai bagian dari perrnohonannya untuk :

(a) menerima schagai suatu yang dapat dipaksakan dan sesuai dengan kewajihan-
kewajiban yang herlaku yang timbal dari ketentuan-ketentuan Bab XI, ketentuan-
ketentwin, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, keputusan-
keputusan badan-badan Otorita, dan ketentuan-ketentuan kontraknya dengan 
Otorita ;

(b) menerima pengawasan oleh Otorita atas kegiatan-kegiatannya di Kawasan, 
sebagaimana yang diijinkan olch Konvensi ini :

(c) memberikan suatu jaminan terttilis kepada Otorita hahwa kewajihan-
kewajibannya berdasarkan kontrak akan dipenuhi dengan itikad balk

(d) memenuhi ketentuan-ketentuan tentang alih teknologi sebagaimana diatur dalam 
pasal 5 Lampiran logi sebagaimana diatur dalam pasal 5 Lampiran ini.

Pasal 5
Alih teknologi

1. Pada waktu menyerahkan suatu rencana kerja, tiap pemohon harus 
menyampaikan kepada Otorita suatu uraian umum tentang peralatan dan metode-metode 
yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan, dan informasi-
informasr relevan lainnya yang tidak dimiliki secara eksklusip (non-proprietary) tentang sifat 
khas teknologi tersebut Berta informasi tentang dimana teknologi tersebut dapat diperoleh.
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_ ' .  Hap operator harus mcmberitahukan Otorita tentang perubahan-perubahan dalam 
uraian dar, informasi yang disatmpaikannya menurut ayat 1 bilamana suatu perubahan atau 
penemuan teknologi yang renting dipergunakan.

Tiap kontrak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan harus memuat ke-
sanggupan dati kontraktor schagai hcrikut :

t,r � nrrn� cdiak,ut hagi Perusahaan herdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat komersial \;rn paint dan vtajar, hilamana Otorita menghendakinya,jeknologi 
yang tligunakannva &Ialam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan 
herdasarkan kontrak. \.rn_ oleh kontraktor dapat dialihkan secara sah menurut 
hukum. Hal ini harus dilakrrk.rn dengan t;u..I lisensi atau pengaturan yang tepat 
lainnya yang oleh opera-tor barns dirundingkan dengan Perusahaan dan harus 
dicanturnkan dalam suatu perjanii;rn khusus vain. nrerupakat� tamhahan pada 
kontrak. K'esanggupan ini hanya dapat tIIt;Igrlr ,Ipahrl.r Perusahaan 
herkesirnpulan tidak hisa mendapatkan teknologi yang sama :Ilan �:rn_ menu 
punvai ctisiensi dan manfaat yang sama di pasaran terhuka herda.:Irkan k 
'Ientu;in-kcrcutilan dan syarat-syarat komersial yang patut (Ian wajar:

(h) memperoleh tanrinan tertulis Mari pemilik teknologi apapun yang digunakan dalam 
melakukan kcgiat;ut-kegiatarn di Kawasan herdasarkan kontrak. yang umumnya 
tidak tersedia tl; pasar;u� hebas titlark termasuk dalam suh-ayat (a). bahwa 
pemilik hersedia hrlanrana Otorita nrengherulakinya, menyediakan teknologi hagi 
Perusahaan hcrdasai kan Iiscnsi atau peraturan lainnya yang tepat dan 
herdasarkan ketentuanketentuan komersial ).mg paint dan wajar , sama dengan 
yang disediakannya kepada kontraktor. Apahila j:uninan demikian tidak diperoleh, 
maka teknologi yang bersangkutan titlark botch digunakan oleh kontraktor dalam 
melakukan kegiatan-kegiatannya di KaWasan

(c) mendapatkan Hari pemilik herdasarkan kontrak yang dapat dipaksakan, atas 
permintaan Penrsaha;nl dan jika mungkin melakukannya tanpa mengakibatkan 
ongkos yang besar hagi kontraktor, suatu hak yang sah untuk mengalihkan 
kepada Perusahaan teknologi aparpun yang digunakan kontraktor, dalam 
melakukan kegiatankegiatan di kawasan herdasarkan kontrak, yang sebenarnya 
secara hukum tidak berhak dialihkannya dan umumnya tidak tersedia di pasaran 
bebas. Dalam hal-hal diniana terdapat suatu huhungan usaha yang Brat antara 
kontraktor dan pemilik teknologi maka keeratan hubungan ini serta tingkat 
pengawasan atau pengaruh harus diperhitungkan dalam menctapkan apakah telah 
diambil semua tindakan yang dapat dilaksanakan untuk memperoleh hak tersebut. 
Dalam hal dimana kontrak_ tor melaksanakan pengawasan yang efektip atas 
pemilik, kegagalan untuk mernperoleh hak yang sah dari pemilik harus 
dipertimhangkan relevan dengan kualifi-.kasi kontraktor dalam setiap permohonan 
berikutnya untuk memperoleh persetujuan suatu rencana kerja

(d) memudahkan, atas permintaan Perusahaan diperolehnya oleh Perusahaan iiap 
teknologi yang termasuk sub-ayat (h), herdasarkan lisensi atau pengaturan 
lainnya yang tepat serta dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial 
yang pa-tut dan wajar, jika Perusahaan memutuskan untuk herunding secara 
langsung dengan pemilik teknologi tersebut
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(e) mengambil tindakan-tindakan yang sama seperti apa yang disebut dalam stub-
ayat (a), (b), (c) dan ((I) untuk kcmanfaatan suatu Negara berkemoang atau 
kelompok Negara-negara berkembang yang telah mengajukan permohonan 
untuk suatu kontrak berdasarkan pasal 9 Lampiran ini, dengan ketentuan 
bahwabtindakan in harus terbatas pada eksploitasi bagian kawasan yang 
diusulkan oleh kontraktor yang telah dicadangkan sesuai dengan pasal 8 
Lampiran ini dan dengan pengertian hahwa kegiatan-kegiatan menurut kontrak 
yang dikehendaki Negara herkembang atau kelompok Negara-negar. 
I:e,kembang tidak akan mencakup alih teknologi kepada
Negara ketiga atau varf <. ±ra \or.a.ra ketiga. hewajihan menurut ketentuan ini
hanya herlakn kontraktor tertentu dirnana teknolcgitidak dimin-
ta oleh Perusaltaar. atau dialihkan oleh kontraktor kepada 1'erusahaan.

4. Sengkcta-sengketa meng;:nai janji kesant'rupan yang disyaratkan oleh ayat 3, 
seperti juga ketentuan-ketentuan lainnya dari kontrak-kontrak harus tunduk pada 
penyclcsaian ..engketa wajib sesuai dengan flab XI dan dalam hal terjadi pclanggaran atas 
janji tersebut, peftangguhan ataupun pengakhiran kontrak at ii denda uang yang dapat 
diperintahkan sesuai dengan pasal 18 Lampiran ini. Sengketa-sengk, to mengenai apakah 
tawaran-tawaran yang diajukan oleh kontraktor berada dalam jangkauan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat komersial yang patut dan wajar, dapat diajukan oleh setiap pihak 
untuk diselesaikan dengan arbitrasi komersial yang mengikat sesuai dengan Peraturan-
peratuaran Arbitrasi UNCITRAL atau peraturan-peraturan arbitrasi lainnya yang mungkin 
ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita. 
Apabila kesimpulan adalah hahwa penawaran kontraktor tidak masuk dalam rangka 
jangkauan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial yang patut dan wajar, kontraktor 
akan diberi waktu 45 hari untuk meninjau kembali penawarannya sebelum Otorita mengambil 
suatu tindakan sesuai dengan pasal 18 Lampiran ini.

5. Jika Perusahaan tidak mampu memperoleh teknologi yang diperlukan etas dasar 
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat komersial yang patut dan wajar untuk mulai 
melakukan pengambilan dan pengolahan mineral-mineral dari Kawasan sesuai dengan jadwal 
waktu, maka Dewan atau Majelis dapat menyelenggarakan suatu pertemuan kelompok 
Negara Peserta yang terdiri dari Negara-negara yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di 
Kawasan, Negara-negara yang mensponsori satuan-satuan yang terlibat dalam kegiatan di 
Kawasan dan Negara Peserta lainnya yang mempunyai akses atas teknologi tersebut. 
Kelompok ini harus ;nengadakan konsultasi an-
tar rnereka dan harus mengambil tindakan-tindakan yang efcktip untuk menjamin bahwa 
teknologi tersebut disediakan bagi Perusahaan atas dasar ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat komersial yang patut dan wajar. Untuk keperluan ini tiap Negara Peserta tersebut 
harus mengambil semua tindakan yang dapat dilaksanakan dalam uang Iingkup sistem 
hukumnya.

6. Dalam hal usaha patungan dengan Perusahaan, alih teknologi dila1Sukan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian usaha patungan.

7. Kesanggupan yang disyaratkan oleh ayat 3 harus termuat dalam tiap kontrak 
untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Kawasan berlaku hingga 10 tahun setelah Perusahaan 
memulai produksi komersialnya dan dapat ditagih, selama masa itu.
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8. Untuk tujuan pasal ini, "teknologi" berarti peralatan khusus dan technical know-how, 
terrnasuk buku petunjuk, desain, instruksi pc;aksanaan, latihan, nasehat dan bantuan teknis, 
yang diperlukan untuk �nerakit, memelihara dan mengoperasikan suatu sistem yang bekerja 
baik dan hak yang herdasarkan hukum untuk rnenggunakan hal-hal di atas untuk tujuan ter.sehut 
atas dasar non-eksklusip.

Pasal 6
Persetujuan rencano-rencana kerja

1. Enam bulan setelah mul,ii berlakunya Konvensi ini, dan selanjutnya setiap empat 
bulan, Otorita harus mempeitimbangkan rencana-rencana kerja yang diusulkan.

2. Dalam menipertimbangkan suatu permohonan untuk meny. tujui suatu rencana kerja 
dalam bentuk kontrak, Otorita pcrtama-tama harus memastikan apakah :

(a) pemohon tclah memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk permoho-
nan-permohonan sesuai dengan pasal 4 lampiran ini dan telah memberikan 
kesanggupan dan jaminan yang disyaratkan oleh pasal itu kcpada Otorita. Dalam 
hal-hal tidak terpenuhinya prosedur ini atau tidak adanya salah satu dari waktu 45 
hari untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut.

(b) pemohon memiliki syarat-syarat kecakapan yang diperlukan sesuai dengan pasal 4 
Lampiran ini.

3. Semua rencana kerja yang diajukan akan ditangani menurut urutan pcnerimaannya. 
rencana kerja yang diusulkan harus sesuai dengan dan diatur oleh ketentuan yang relevan dalam 
Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, 
termasuk mengenai persyaratan-persyaratan operasional, sumhangan-sumhangan keuangan dan 
kesanggupan pengalihan teknologi. Jika rencana kerja yang diusulkan itu sesuai dengan syarat-
syarat ini, Otorita harus menyetujuinya dengan ketentuan hahwa persetujuan itu sesuai dengan 
syaratsyarat yang seragam dan non-diskriminatip yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, kecuali :

(a) sebagian atau scluruh kawasan yang dicakup dalam rencana kerja yang diusulkan 
termasuk dalam rencana yang sudah disetujui atau dalam suatu usul rencana kerja 
yang diserahkan sebelumnya dan yang helum ditangani secara tuntas oleh Otorita.

(h) sebagian atau seluruh kawasan yang dicakup dalam rencana kerja yang diusulkan 
tidak disetujui oleh Otorita herdasarkan pasal 162, ayat 2 (x) atau. ;

(c) rencana kerja yang diusulkan itu telah diajukan atau disponsori oleh suatu Negara 
Peserta yang telah memegang :

(i) rencana-rencana kerja untuk ekplorasi dan eksploitasi nodul-nodul polimetalik di 
kawasan-kawasan yang tidak dicadangkan yang, bersama-sama dengan bagi-
an manapun dari kawasan yang dicakup dalam permohonan untuk rencana 
kerja luasnya melebihi 30 persen dari satu kawasan melingkar yang luasnya 
400.000 kilometer persegi yang mengelilingi pusat dari bagian manapun kawa-
san yang dicakup dalam rencana kerja yang diusulkan ;
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(ii) rcnean;'•rcn;•' n.l ki .ia 11' tu:•. c�.,plor.l..; plan :l:nliata,i nfullll-nrrdul 
polimetalik di kawas:ln yam! ~!~1:,, dl:atlan!:;I'all `,'dl1(:, s' na bers;ma-
sama, ,merupakan 2 person d.lri srlw ih ka'.v K;,1, ;i:,>ar laut  yang tid;ik 
dicadang.kan atau yang telah ditolak untuk Ali •ksploita,i hcrdasarkan pasal 
162, ayat 2 (x).

4. Untuk memenuhi standar yang tercantum dalam ayat 2 (c), suatu rencana kerja 
yang diajukan oleh suatu persekutuan atau konsorium harus dihitur.g atas dasar pro rata 
diantara Negara-negara Peserta sponsor yang terlibat di dalainnya sesuai dengan pasal 4
ayat 3 Lampiran 'ni. Otorita dapat rnenyetujui rencana kerja yang dicakup dalam ayat 3 (c) 
apabila Otorita mene-.apkan hahwa persetujuan tersehut tidak akan membolchkan su cu 
Negara Peserta atau satuan yang disponsorinya mcmonopoli penyelenggaraan kcgiatan-
kegiatan dalam Kawasan atau mencegah Negara-negara Peserta lainnya melakukan 
kegiatan-kegiatan di Kawasan.

5. Terlepas dari ketentuan ayat 3 (a), maka setelah berakhirnya masa peralihan 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 151 ayat 3, Otorita dapat menetapkan dengan 
ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-proscdur, prosedur dan kriteria-
kriteria lain yang konsisten dengan Konvensi ini, untuk memutuskan pemohon-pemohon 
mama yang rencana kerjanya disetujui dalam hal-hal diadakannya pilihan di antara pemohon-
pemohon untuk suatu Kawasan yang diusulkan. Prosedur-prosedur dan kriteria itu harus 
menjamin disetujuinya rencana kerja atas dasar keadilan dan non-diskriminasi.

Pasal 7
Pilihan diantare pemohon-pemohon

untuk ijin-ijin produksi

1. Enam bulan setelah mulai herlakunya Konvensi ini, dan selanjutnya setiap empat 
bulan sekali, Otorita mempertimbangkan permohonan-permohonan untuk ijin produksi yang 
teleh diajukan selama masa sebelumnya. Otorita akan mengeluarkan ijin yang telah diminta 
jika semua permohonan tersehut dapat disetujui tanpa melalnpaui pembatasan produksi atau 
tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban Otorita berdasarkan suatu persetujuan atau 
pengaturan komoditi dimana Otorita menjadi Pihak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 151

2. Apabila harus diadakan pilihan di antara pemohon pemohon untuk ijin produksi 
karena pembatasan produksi sehagaimana ditentukan dalam pasal 151, ayat 2 sampai 7 atau 
karena kewajiban-kewajiban Otorita berdasarkan suatu persetujuaan atau pengaturan 
komoditi dimana Otorita menjadi pihak sebagaimana ditetapkan dalam pasal 151, ayat 1, 
maka Otorita mengadakan pilihan itu berdasarkan standar yang obyektip dan non-
diskriminasi sehagaimana ditentukan .:slam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedurnya.

3. Dalam permohonan yang disebut dalam ayat 2, Otorita harus memberikan 
prioritas kepada pemohon-pemohon yang :

(a) memberikan jaminan pelaksanaan yang lebih baik dengan mernperhitungkan 
kemampuan keuangan dan teknis, jika ada, berdasarkan rencana-rencana kerja 
yang telah disetujui sebelumnya ;
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(b) memberikan prospektif keuntungan keuangan yang lebih cepat kepada Otorita, 
dengan mempertimbangkan kapan produks: komersial itu direncanakan untuk di-
mulai ;

(c) telah menanamkan sebagian besar kekayaan dan usahanya dalam pruspekting 
atau eksplorasi.

4. Pemohon yang tidak terpilih dalam masa manapun akan mendapatkan prioritas 
dalam masa-masa berikutnya hi~~gr a -iereka memperoleh ijin produksi.

5. Pilihan akan diadakan dengan mempertimhangkan kebutuhan untuk meningkatkan 
kesempatan bagi semua Negara Peserta, untuk turut serta dalam kegiatan-kegitan di Kawasan 
dan untuk mencegah monopolisasi kegiatan-kegiatan itu, terlepas dari sistem sosial dan 
ekonomi nereka atau letak geografis Negara itu, demi menghindarkan diskriminasi terhadap 
Negara atau sistem manapun.

6. Bilamana kawasan-kawasan yang dicadangkan yang sedang dicksploitasikan 
lebih sedikit dari kawasan-kawasan yang tidak dicadangkan, maka permohonan ijin prdduksi 
bagi kawasan-kawasan yang dicadangkan hares mendapatkan prioritaas.

7. Keputusan-keputusan disebutkan dalam pasal ini harus diambil secepat mungkin 
setelah berakhirnya tiap periode.

Pasal 8
Pencadan8an kawasan-kawasan

Setiap permohonan, selain yang diajukan oleh Perusahaan atau oleh setiap satuan 
lainnya untuk kawasan yang dicadangkan, akan mencakup suatu kawasan, yang tidak harus 
merupakan satu kesatuan kawasan, yang cukup luas clan menurut taksiran mempunyai nilai 
komersial yang cukup untuk memungkinkan diadakannya dua kegiatan penambangan. 
Pemohon harus menunjukan koordinat-koordinat yang membagi kawasan itu menjadi dua 
bagian yang diperkirakan mempunyai nilai komersial yang sama dan menyerahkan semua data 
yang telah diperoleh mengenai kedua bagian kawasan itu. Dengan tidak mengurangi 
wewenang Otorita sesuai dengan pasal 17 Lampiran ini, data yang akan diserahkan mengenai 
nodul-nodul polimetalik itu harus ada hubungannya dengan pemetaan, contoh, banyaknya 
nodul dan kandungan Iogam di dalamnya. Dalam waktu 45 hari setelah menerima data 
tersebut, Otorita harus menunjuk bagian yang akan dicadangkan semata-mats untuk 
pelaksanaan kegiatan Otorita melalui Perusahaan atau yang dilakukan bersama-sama dengan 
Negara-negara berkembang. Penunjukan ini dapat ditangguhkan untuk 45 hari lagi apabila 
Otorita meminta seorang ahli yang independen untuk menilai apakah semua data yang 
diperlukan oleh pasal ini telah diserahkan. Kawasan yang telah ditunjuk _akan menjadi suatu 
kawasan yang dicadangkan segera setelah rencana kerja untuk kawasan yang tidak 
dicadangkan disetujui dan kontraknya ditandatangani.
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Pasal 

9
Kegiatan-kegiatan di Kawasan yang

dicadangkan

I . Perusahaan harus diberi kesempatan untuk menetapkan apakah is berniat melakukan 
kegiatan disetiap kawasan yang dicadangkan. Keputusan ini dapat diambil setiap waktu, kecuali jika 
suatu pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 telah diterima oleh Otorita, dalam hal many Perusahaan 
akan mengambil keputusan dalam waktu yang wajar. Perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan 
eksplorasi di kawasan tersebut melalui usaha patungan dengan suatu Negara atau satuan yang 
menaruh minat.

2. Perusahaan dapat mengadakan kontrak-kontrak untuk melaksanakan bagian dari 
ccgiatan-kegiatannya sesuai dengan Lampiran IV pasal 12. Dia juga dapat mengadakan usaha pa-
iu„dan untuk mclakukan kegiatan-kegiatan tersehut dengan setiap satuan yang mampu melakukan

1(egiatan-kegiatan di Kawasan sesuai dengan pasal I53 ayat 2 (h). Dalam mempertimbangkan 
usaha patungan tersebut, Perusahaan harus menawarkan kesempatan untuk turut Berta secara 
efektip kepada Negara Peserta yang menrpakan Negara herkembang dan warganegaranya.

3. Otorita dapat menentukan Jahn) ketentuan-ketcatuan, peraturan-peraturan dan 
prosedurproscdurnya per,yaratan-persyaratan schstansi dan prosedural, dan syarat-syarat mengenai 
kontrak dan usaha patungan tersehut.

4. Setiap Negara I'escrta yang :ncrupakan Negara berkembang atau setiap perorangan 
atau badan hukum yang disponsori olchnya dan yang secara cfektip dikuasainya atau dikuasai oleh 
Negara berkembang lain yaag merupakan pcmohon yang memenuhi syarat atau olch setiap keiompok 
dari mereka yang disehut di alas, dapat memheritahukan Otorita bahwa is berkehcndak un Ink 
mant•crahkan suatu rencana kerja sesuai dengan pasal 6 Lampiran ini hertalian dengan suatu 
'kawasan yang dicadangkan. Rencana kerja itu hares dipertimbangkan apabila perusahaan me 
mutuskan sesuai dengan ayat I hahwa is tidak herminat untuk mclakukan kegiatan di kawasan itu.

Pasal 10
Preferensi dan prioritas diantara

pemohon
Seorang operator diselujui untuk hanya melakukan eksplorasi, sesuai dengan pasal 3 ayat 4 

(c) Lampiran ini yang mempunyai suatu rencana kerja yang telah mempunyai prererensi dan prioritas 
diantara pcmohon-pemohon untuk suatu rencana kerja yang meliputi ekploitasi di kawasan-kawasan 
dan kekayaan yang sama. Akan tetapi Preferensi dan prioritas tersebut dapat ditarik kembali apabila 
pekerjaam opcator tidak memuaskan.

Pasal I I
Pengaturan -pengaturan bersama

I . Kontrak-kontrak dapat menentukan pengaturan hersama antara kontraktor dan Otorita 
melalui Perusahaan dalam bentuk usaha-usaha patungan atau bagi hasil, demikian juga setiap bentuk 
lain dari pengaturan bersama akan mendapat perlindungan yang sama terhadap revisi, penangguhan 
dot prnigakhiran seperti halnya kontrak-kontrak dengan Otorita.
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2. Kontraktor-kontraktor yang mengadakan pengaturan bersama dengan Perusahaan 
demikian, dapat menerima insentip-insentip keuangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 
Lampiran ini.

3. Sekutu-sekt:tu dalam usaha patungan dengan Perusahaan harus diwajibkan meng-
ganti kerugian terhadap pernbayaran yang diharuskan oleh pasal 13 Lampiran ini hingga jumlah 
yang menjadi bagiannya dalam usaha patungan, dengan memperhatikan insentip-insentip 
keuangan sebagaimana ditetapkani dalam pasal itu.

Pasal 12
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh Perusahaan

1. Kegiatan-kegiatan di Kawasan yang dilakukan oleh Perusahaan menurut pasal 153 
ayat 2 (a), diatur oleh Bab' XI, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan pros: dur-prosedur 
Otorita dan keputusan-keputusannya yang relevan.

2. Setiap rencana kerja yang diusulkan oleh Perusahaan harus disertai dengan bukti 
yang mendukung keinampuan kcuangan dan teknologinya.

Pasal 13
Syaratsyarat keuangan kontrak-kontrak

i .  Dalam menentukan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur
mengenai syarat-syanit kcuangan suatu kontrak antara Otorita dengan satuall-satuan yang di-
sebut dalam Pasal 153 ayat 2 (h), dan clal;im merundingkan syarat-syarat keuangan sesuai 
dengan Bab Xl dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan clan prosedur-prosedur tersebut, 
Otorita herpedoman pada tujuan-tujuan sebagai herikut :

(a) untuk menjamin pendapatan yang optimum bagi Otorita dari penghasilan-
penghasilan produksi komersial

(b) untuk menarik penanaman modal dan teknologi bagi eksplorasi dan eksploitasi 
Kawasan ;

(c) untuk menjamin perlakuan kcuangan yang sama dan kewajiban keuangan yang se-
banding bat;i kontraktor-kontraktor ;

(d) untuk mernberikan insentip-insentip atas dasar persamaan dan non-diskriminasi 
bagi kontraktor-kontraktor untuk mengadakan pengaturan-pengaturan bersama 
dengan Perusahaan dan Negara-negara berkembang atau warganegara-
warganegara mereka, uiituk mcnggalakkan pengalihan teknologi kepada mereka 
dan melatih personil Otorita dan Negara-negara berkembang.
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(e) untuk memungkinkan Perusahaan mengadakan penambangan dasar lout soar ;
efektip pada waktu yang bersamaan dengan satuan-satuan yang disehut dalam 
pa ; 153. ayat 2 (b): dan;

untuk menjamin hahwa sebagai akibat adanya insentip keuangan yang (liherikai 
kepada kontraktor berdasarkan ayat 14, sesuai dengan syarat-syarat kontrak 
yan dipertimbangkan kembali menurut pasal 19 Lampiran ini atau berdasarkan 
ke. tentuan-ketentuan pasal 11 Lampiran ini mengenai usaha patungan, 
kontraktor kontraktor tidak disubsidi sehingga kepada mereka diheri keuntungan
hersainc besar yang artifisial terhadap penambangan daratan.

2. Suatu pungutan dikenakan untuk ongkos administrasi memproses permohon;u, 
untuk mentperoleh persetujuan rencana kerja dalam'hentuk kontrak dan ditetapkan sehesar I!ti
500.000 per permohonan. Jumlah pungutan itu akan ditiniau kern hull oleh Dewan Mari 

waktu ke waktu untuk menjamin hahwa jumlah itu dapat menutupi ongkos administrasi yang 
dike!uarkan. Apabila ongkos yang dikeluarkan oleh Otorita untuk nrenrproses suatu 
perniohonan itu kurang dari yang ditetapkan, maka Otorita akan mengembalikan sisanva 
kepada si pemohun.

3. Kontraktor harus membayar suatu pungutan tahunan tetap sehesar US S I Jula 
terhitung mulai tanggal berlakunya kontrak itu. Apabila tanggal permulaan produksi 
komersial yang telah disetujui itu ditangguhkan dischahkan suatu keterlanibatan dalam 
menerhitkan ijin produksi, sesuai dengan pasal 151, maka pungutan Iahunan tetap itu tidak 
clipungut untuk selama masa penangguhan tersebut. Terhitung dari saat dimulainya produksi 
korersia l .  kontraktor harus membayar pungutan produksi atau pungutan tahunan tetap, numa 
saja yang Iehilr hesar jumlahnya.

4. Dalam waktu satu tahun terhitung dari saat dimulainya produksi komersial, 
sesuai dengan ayat 3, seorang kontraktor hams memilih untuk memberikan iuran 
kcuangannya kepada Otorita dengan salah satu cara berikut di bawah ini :

(a) membayar satu pungutan produksi saja; atau

(b) membayar suatu pungutan produksi dikombinasikan dengan sebagian penghaeilan 
bersih.

5. (a) Apabila seorang kontraktor memilih untuk memberikan iuran keuangan 
kepada Otorita dengan membayar pungutan produksi saja, maka pungutan itu 
ditetapkan berdasarkan persentase nilai pasar logam-logam yang diproses dari 
nodul-nodul polimetalik yang dihasilkan dari kawasan sebagaimana dicakup 
dalam kontrak. Persentase ini ditetapkan sebagai berikut :

(i) untuk 1 - 10 tahun produksi komersial 5 persen

(ii) untuk tahun k e - 1  1 hingga akhir produksi komersial 12 persen
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(b) Nilai pasar tersebut harus merupakan basil dari logam yang diproses dari. nodul-
nodul polimetalik yang digali dari kawasan sebagaimana 'dicakup dalam kontrak 
dan harga rata-rata dari logam itu selama tahun pembukuan yang bersangkutan 
sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 dan 8.

6. Apahila seorang kontraktor memilih untuk memberikan iuran keuangannya kepada' 
Otorita dengan membayar suatu jumlah yang merupakan gabungan dari pungutan produksi 
dan bagian dari penghasilan bersih maka pen.hayaran dernikIan harus ditetapkan sebagai 
berikut :

(a) pungutan produk akan dinctapkao p ada suatu persentase nilai pasar yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (h) dari logam yang diproses dari 
nodul polimetalik yang wamhil dari kawasan sebagaimana tercakup dalam 
kontrak. Persentase ini ditetapkan sebagai berikut :

(i) periode pertanta daripada produksi komersial 2 persen

(ii) periode kedua da, ;pada produksi komcrsial 4 persen.

Jika, dalam periode kedua daripada produksi komer:ial, sebagaimana ditetapkan dalam sub-
ayat (d), penghasilan dari investasi dalam tahun pembukuan manapun sebagaimana 
dimaksud dalam sub-ayat (m) jatuh di bawah 15 persen sebagai akibat pembayaran pungutan 
produksi sebesar 4 persen maka pungutan produksi itu adalah 2 persen dan bukan 4 persen 
untuk tahun pembukuhn itu.

(b) Nilai pasar yang dimaksud merupakan basil daripada jumlah logam yang 
diproses dari nodul-nodul polimetalik yang digali dari kawasan seperti dicakup 
dalam kontrak dan harga raid-ra'] logam tersebut selama tahun pembukuan yang 
relevan sebagaimana dimaksud ' alam ayat 7 dan 8.

(c) (i) Bagian Otorita dari penghasilan bersih diambil dari bagian penghasilan bersih 
kontraktor yang berasal dari penambangan kekayaan alam di kawasan 
yang dicakup dalam kontrak yang selanjutnya disebut penghasilan .bersih 
yang diperoleh dari usahanya (attributable net proceeds).

(ii) Bagian Otorita dari penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya akan 
ditetapkan sesuai dengan Skala pertumbtihan berikut :
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Bagian Otorita

Periode pertama Periode kedua
dari produksi dari produksi
komersial komersial

Bagian yang merupakan basil 35 persen 40 persen 
investasi yang lebih besar dari
0 persen, tapi kurang dari 10
persen

3agian yang merupakan basil 42.5 persen 50 persen i i - s t a s i
yang besarnya 10 persen
.tali !ebih besar, akan tetapi
urang dari ::0 persen

Bagian yang menipakan basil 50 persen 70 persen sari 
investasi yang besarnya
20 persen atau lebih

(,!) (i) Periode p e rtama produksi komersial yang disehut dalarn sub-ayat (a) dan (c) dimulai 
dalarn tahun pci ihukuan pertama produksi komersial dan berakhir dalam taliun 
pembukuan di nrana biaya-biaya pengembangan kontraktor ditambah bunga alas 
bagian yang belum diperoleh kembali, ditutup sepenuhnya oleh kelebihan kas-kas 
sehagaimana diiuraikan di hawah ini
[)clam tahun pembukuan pertama selama mana biaya-biaya pengembangan lelah 
dikeluarkan, hiaya-hiaya yang heluni diperoleh kembali harus sama dengan jurnlah 
hiaya-hiaya pengembangan dikurangi kelebihan kas dalam tahun itu. Dalam setiap 
tahun pembukuan herikutnya, biaya-biaya pengembangan yang belum diperolch 
kembali harus sarna dengan hiaya-biaya yang belum diperoleh kembali dari tahun 
pembukuan sebelumnya ditambah dengan bunga atas jumlah itu sehesar 10 persen per 
tahun, ditambah biaya-biaya pengembangan yang dikeluarkan dalam tahun pembukuan 
yang berjalan' dan dikurangi dengan kelebihan kas kontraktor dalarn lahun pembukuan 
yang berjalan. Tabun pembukuan dalam mana biaya-biaya pengembangan yang belum 
diperoleh kembali untuk pertama kalinya menjadi nihil, akan merupakan tahun 
pembukuan dalarn mana hiaya-biaya pengembangan kontraktor ditambah dengan 
bunga alas bagian yang belum diperoleh kembali itu sepenuhnya ditutup oleh 
kelebihan kas. Kelehihan kas kontraktor dalam setiap tahun pembukuan adalah 
penghasilan kotornya dikurangi biaya operasinya dan dikurangi pula pembayaran-
pembayarannya kepada Otorita berdasarkan sub-ayat (c).

(ii) Periode kedua produksi komersial dimulai dalarn tahun pembukuan yang mengikuti 
berakhirnya periode produksi komersial yang pertama dan berlanjut hingga akhir 
kontrak.

Bagian dari penghasilan 
bersih yang diperoleh 
:sari usahanya
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(c) Penghasilan hersih yang diperoleh dari usahanya (attributable net proceeds) herarti 
produk penghasilan bersih kont raktor  dan ratio antara hiaya-hiaya pengembangan 
dalam sektor perambangan dengan biaya-biaya pengembangan kont raktor .  [)slam hal 
kont raktor  melakukan penambangan, pengangkutan nodul-nodul pol imetalik dan 
produksi terutama dari ketiga logam yang diolah yaitu,  cobalt, temhaga dan nikel, tnaka 
jumlah dari penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya (attributable net proceeds) 
tidak boleh kurang dari 25 persen dari basil bersih kontraktor .  Dengan memperhatikan 
sub-ayat (n), maka dalam semua hal lain, termasuk dalam hal dimana kont raktor
melakukan penambangan, pengangkutan nodul-nodul polimetalik dan produksi utama 
dari empat logarn yang diolah, yaitu,  copal, temhaga, mangaan dan nikel, Otorita dalam 
kctentuan, peraturan dan prosedurnya menetapkan dasar yang pantas yang mempunyai 
huhungan yang lama terhadap ,tiap masalah seperti halnya huhungan )antara dasar 25 
persen terhadap kasus tiga jenis logarn.

(f) Penghasilan hersih kontraktor (contractor's net proceeds) herarti penghasilan koto r
kont raktor  dikurangi May operasinya dan dikurangi lagi perolehan kembali atas Ilia ya-
I•i.t� pcngeinhaneannya'sehagaimana tercantum da lam sub-ayat

(g) ( i )  .lika kon t r ; ik l „ r  melakukan penambangan, pengangkutan nodul-nodul pol l in;ta l ik dan 
ptodrks i  logam-logam yang diolah, maka penghasilan koto r  kon-
trtl..)or (contractor s gross proceeds) akin herarti penghasilan kotor yang di-
peroleh dari peniualan Iogam-logarn yang telah diolah dan uang-uang lain yang 
sccara d;that dian_gap sehagai basil dari operasi herdasarkan kontrak sesuai den; 1 
kk.tetrluan-kctentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedurproselinr ( )Iorita.

(t i) I);t~ctnt semua Ind selain dari hal-hal yang ditentukan (fatal') sub-ayat (g) ( i )  dan In )
(i i i ).  penghasilan kotor kont raktor  (contractor's gross proceeds) herarti prngliasilan 
kotor yang diperoleh dari penjttalan logam-logarn yang setengah diolah yang 
eiperoleh dari nodal-nodal polimetalik. yang diambit dari kawasan yang dicakup 
dalam kontrak. dan uang-uang lainnya yang sccara wajar dapat dianggap m erupakan 
basil operasi herdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuanketctrtuan kcuangvt, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otori ta.

(h) ' 'biaya-biaya pengembangan kont raktor" (contractor's development cost ) herarti :

( I )  sen)tta pengeluaran yang dilakukan schelun) dimulainya produksi komersial yang 
sccara Iangsung berhuhungan dengan pengembangan kapasitas produksi daerah 
yang dicakup dalam kontrak dan kegiatan-kegiatan yang herkaitan dengannya untuk 
operasi herdasarkan kontrak dalam semua hal selain dari yang ditentukan dalam 
sub-ayat (n) sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui,  termasuk inter alia, 
biaya-biaya mesin, peralatan, kapal, pabrik pengolahan, bangunan, gedung, tanah, 
ialan, prospekting dan eksplorasi daerah yang dicakup dalam kontrak,  riset dan 
pengembangan, bunga, sewa-sewa yang. diperlukan, i j in dan pungutan: dan

( i i )  pengeluaran yang serupa dengan yang disebutkan dalam ( i )  di atas, yang dike-
luarkan sesuclah dimulainya produksi komersial, dan diperlukan untuk melaksanakan 
rencana kerja, kecuali pengeluaran yang dapat dibebankan pada biaya operasi.
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(i) Penghasilan dari nenjualan benda modal dan nilai pasar dari senrua benda modal 
yang tidak lagi diperlukan untuk operasi berdasarkan kontrak dan yang di,iual hares
dikurangi dari biaya pengembangan kontraktor selama tahun pembukuan ang 
relevan. Apabila basil pengurangan ini melehihi biaya pengembangan kon t r . k to r
maka kelebihannya bares ditamhahka_n pada penghasilan kotor kontraktor.

(j) Biaya pengembangan kontraktor yang dikeluarkan seheluin dinrulainya produksi 
kornersial yang disehut dalam sub-ayat (h). (i) dan (n) (iv) akan dipervdrh kembali 
dalam 10 angsuran tahunan yang sanra hesirnya terhilung dari diniulninya produksi 
komersial. Biaya pengembangan kontraktor yang dikeluarkan sesudah dimulainya 
produksi komersial, yang; disehut dalam sub-ayal (h) ( i i )  dan (n) (iv) akan diperoleh 
kembali dalant I 0  atau kurang dari 10 angsuran tahunan );uig sinia besarnya untuk 
menjamin pengembalian yang pena l  menjelairg kontrak.

(k) Biaya operasi Kon t rak to r "  berarti semua pengeluaran yang dilakukan setelah di-
mulainya produksi kornersial dalam pengoperasian kapasitas prod uk l ip  daerah �ng 
dicakup dalam kontrak dan kegiatan yang herhubungan dengan it u. untuk kegiatan. 
yang herhubungan dengan operasi.-berdasarkan. kontrak, sesuai dengan asas-asas 
pembukuan yang umum diaku;. termasuk, inter alia biaya. tahunan _ (eta') _ ala u _ 
biaya produksi, yang manapun yang Iebih hesar. pengeluaran-pengeluaran untuk _ 
pe;nhayaran upah, gaji, tunjangan pcgawai. Kahan-Kahan, iasa-jasa. pengangkulan, -
pengolahan dan biaya pemasaran. bunga, sarana pelayanan umum, pelestarian -
lingkungan laut, biaya pemeliharaan dan khususnya biaya yang berhubungan_ dengan 
operasi berdasarkan kontrak, dan setiap kerugian operasi bersih_ y a n g _ dibebankan 
pada tahun berikutnya atau pada tahun sebelumnya sebagaiinana d i _  . tentukan di 
dalam ini. Kerugian operasi hersih dapal diperhitungkan untuk dua _ tahun berturut-
turut kecuali dalam dua tahua ter:'khir kontrak dalam hat mana _ kerugian i tu  dapat 
dibebankan pada dua tahun sebelunmya.

(1) Apabila kont raktor  melakukan penambangan, pengangkulan nodul-nodul polimetalik 
dan produksi logam-logam yang diolah dan setengah diolah. maka "biaya 
pengembangan sektor pertambangan" berarti bagian dari hiay;, pengembangan 
kontraktor yang secara Iangsung berhuhungan dengon penambangan kekayaan alam
kawasan yang dicakup dalam kontrak,  sesuai dengan alas pembukuan yang umum
diakui dan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-perat ars,n dan prosedur-
prosedur Otori ta,  termasuk, inter alia, pungutan permohonair, pungutan tahunan 
tetap, dan jika ada biaya prospekting dan eksplorasi daerah yang dicakup dalam
kont rak,  dan bagian dari biaya penelitian dan pengembangan.

(m)  "Pengembalian investasi" dalam tiap tahun pembukuan berarti ratio antara peng-
hasilan bersih yang diperoleh dari usahanya dalam tahun i tu  dengan biaya pengem-
bangan sektor pertambangan. Untuk menghitung ratio in i biaya pengembangan
sektor pertambangan hares mencakup pengeluaran untuk neralatan baru atau per-
alatan pengganti dalam sektor pertambangan dikurangi dengan biaya semula dari 
peralatan yang diganti.
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(n) Apabila kontraktor haro/a melakukan penambangan :

(i) "penghasilan bersih yang diperoleh dari usahanya" berarti seluruh penghasilan hcrsib 
kontraktor;

(ii) "penghasilan bersih kontraktor" adalah sebagaimana ditetapkan dalam subayat (f)

(iii) "penghasilan a , t o r  kontraktor" herarti penghasilan kotur dari pcnjualan nodulnodul 
polimcrilik dan setiap penghasilan lainnya yan;_. ,ecara wajar &pat dihubungkan ngan 
pelaksanaan kontrak sesuai dengan kctcntuan-kete;.tuan kcuangan, craturan-
pcraturan dan pro;edur-prr„ctiur Otorita;

(iv) "hiaya pengenrbaq,.rn kontraktor" berarti seritua pengcluaia r y:,,,: lr:ak'ikan sebclum 
dunulainya produksi konter:;ial seper;r dimaksud dalai ;.:I,..lyat (h) (i), dan semua 
pengeluaran yang dilakukan sesudah dimulainya knmersial seperti dimaksud dalam 
sub-ayat (h) (ii), yang secara langsung i crsan~, kutan dengan penambangan 
kekayaan alam kawasan yang dicakup dalam kontrak, sesuai dengan asas pembukuan 
yang umum diakui;

(v) "hiaya operasi kontraktor" herarti hiaya operasi kontraktor termasuk dalam sub-ayat 
(k), yang secara langsung berhubungan dengan penambangan kekayaan alam dari 
kawasan yang dicakup dalam kontrak sesuai dengan asas pembukuan yang umunr 
diakui;

(vi) "pengembalian investasi" dalam tiap tahun pembukuan herarti ratio antara 
penghasilan bersih kontraktor 'dalam tahun itu dengan hiaya-biaya pengembangan 
kontraktor. Untuk menghitung ratio ini hiaya pengembangan kontraktor hares 
mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk peralatan baru atau pengganti dikurangi 
biaya semula dari peralatan yang diganti.

(o) Biaya tersebut dalam sub-ayat (h), (k), (1) dan (n) bcrkenaan dengan bunga yang dibayar 
olch kontraktor akan diperbolehkan dengan pengertian, bahwa dalarn se-gala hal Otorita 
menyetujui ratio hutang dan kekayaan scrta tingkat bunga yang pantas, dengan 
memperhatikan kebiasaan yang berlaku, sesuai dengan pasal 4, ayat 1 Lampiran ini.

(p) Biaya yang dimaksud dalam ayat ini tidak boleh ditafsirkan tncliputi pembayaran untuk 
pajak pendapatan perseroan atau pungutan yang serupa yang dikenakan oleh Negara-
negara berkenaan dengan kegiatan kontraktor.
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7. (a) "Iogam-Iogam yang diolah", yang disebut dalam ayat 5 dan 6., berarti 
logam dalam bentuk yang paling mendasar, dalam bentuk rttana logam ini 
biasanya diperdagangkan di pasar terminal internasional. Untuk keperluan 
ini, Otorita menetapkan dalam ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-
peraturan dan proseLurprosedurnya terminal internasional yang relevan. tintuk 
Iogam yang tidak diperdagangkan di pasar tersehut, "logam-Iogam yang 
diolah" berarti Iogam dalam bentuk mans logam tersehut hiasanya 
diperdagangkan dalam transaksi oleh pihak ke tiga (arm's length transaction) 
yang representatif.

(b) Bila Otorita tidak dapat menetapkan jumlah Iogam yang diolah yang dihasilkan 
dari nodal-nodal polimetalik yang diambil dari kawasan yang dicakup dalam 
kontrak tcrmaksud dalam ayat S (b) dan 6 (h), maka jumlah itu ditetapkan 
berdasarkan kandungan logam dari nodul-nodul, efisiensi pengambilan logam 
melalui pengolahan dan faktor lain yang relevan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita dan 
sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui.

8. Apabila suatu pasar terminal internasional memberikan suatu mekanisme 
penetapan harga yang representatif untuk logam yang diolah, nodul-nodul polimetalik dan 
logam-logam yang setengah diolah berasal dari nodul-nodul, maka digunakan harga rata-
rata yang berlaku di pasar demikian. Dalam semua hal lain Otorita akan menetapkan suatu 
harga yang pantas untuk produk tersebut di atas sesuai dengan ayat 9 setclah mengadakan 
konsultasi dengan kontraktor.

9. (a) Semua hiaya, pengeluaran, penghasilan dan pendapatan serta semua 
penetapan harga dan nilai yang dimaksudkan dalam pasal ini merupakan hasil 
dari pasar bebas atau transaksi oleh pihak ke tiga (arm's length tra..saction). 
Dalam hal tidak adanya pasar bebas atau transaksi demikian, maka harga dan 
nilai itu akan ditetapkan oleh Otorita setclah mclakukan konsultasi dengan 
kontraktor, scolah-olah harga d. nilai itu adalah basil dari pasar bebas atau 
transaksi olch pihak ke tiga dengan mempertimhangkan transaksi yang 
relevan di pasar-pasar lain.

(b) Guna menjamin pentaatan dan pelaksanaan ketentuan ayat ini, Otorita akan di-
turunkan oleh asas yang diterima untuk, dan penafsiran yang diherikan pada 
transaksi oleh pihak ke tiga (arm's length transaction) oleh Komisi Perusahaan 
Transnasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kelompok para Ahli mengenai 
Perjanjian Pajak antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju 
dan Organisasi Internasional lainnya dan akan menetapkan dalarn ketentuan-
ketentuan, peraturanperaturan dan prosedur-prosedurnya, ketentuan-ketentuan 
dan prosedur-prosedur pembukuan -yang scragam dan dapat ditcrima1 secara 
internasiona , serta cara me_ milih akuntan-nkuntan resmi yang independen olch 
kontraktor yang dapat di__ .terima oleh Otorita, untuk maksud mclaksanakan 
pemeriksaan buku .sesuai d e _  ngan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan 
dan prosedur-prosedur di atas.

10. Kontraktor akan menyediakan bagi akuntan data keuangan yang diperlukan 
untuk menentukan apakah ketentuan pasal ini sudah ditaati sesuai dengan ketentuan-
ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.
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1 1. Scmua biaya, pengeluaran, penghasilan dan pendapatan, dan semua harga dan 
nilai yang disebut dalam pasal ini, ditentukan sesuai dengan asas pembukuan yang umum diakui 
dan ketentuan-ketentuan keuangan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

12. Pembayaran kepada Otorita menurut ayat 5 dan 6, dilakukan dalam mata uang 
yang dapat dipakai dengan bebas atau mata uang yang dapat diperoleh dengan bebas dan dapat 
digunakan secara efektif di pasar devisa yang besar atau apabila kontraktor menghendakinya, 
dalam bentuk logam yang telah diolah.yang sesuai dengan nilai pasar. Nilai pasar akan 
ditetapkan sesuai dengan ayat 5 (b). Mata uang yang dapat digunakan secara bebas dan mata 
uang yang dapat diperoleh dengan bebas dan dapat digunakan secara efektif di pasar devisa 
yang besar akan ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-
prosedur Otorita sesuai dengan kcbiasaan moneter internasional yang berlaku.

I3. Semua kewajiban kcuangan kontraktor kepada Otorita, dcrnikian juga pembayaran, 
biaya, pengeluaran, penghasilan dan pendapatannya tersebut dalam pasal ini harus disesuaikan 
dengan menyatakan dalam jangka waktu yang tetap dikaitkan dengan suatu tahun dasar.

14. Otorita, dengan mempertimbangkan setiap rekornendasi daripada Komisi Peren-
canaan Ekonomi dan Komisi IIukum dan Teknik, dapat mencrima ketentuan-ketentuan, peratur-.
an-peraturan dan prosedur-prosedur yang nremberikan insentip atas dasar yang scragam clan 
non-diskriminasi, kepada kontraktor untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam ayat 1.

5. Dalam hal terdapat suatu scngkcta antara Otorita dan seorang kontraktor rnengenai 
interpretasi atau pencrapan dari persyaratan-persyaratan keuangan dari suatu kontrak, maka se-
tiap pihak dapat menycrahkan scngketa itu pada arbitrasi komersial yang mengikat, kecuali jika 
kedua bclah pihak hersepakat untuk mcnyclcsaikan scngketa itu dengan jalan lain, sesuai dengan 
ketentuan pasal 188, ayat 2.

Pasal 14
Pengalihan Data

1. Operator hares menycrahkan kepada Otorita sesuai dengan ketentuan-ketentuan, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur serta ketentuan dan syarat-syarat rencana kerja, 
pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Otorita, semua data yang perlu dan relevan bagi 
pelaksa.naan efektif dari wewenang dan tugas badan-badan utama daripada Otorita bertalian 
dengan kawasan yang termasuk dalam n"ncana kerja.

2. Data yang dialihkan yang berkenaan dengan kawasan scbagai tcrscrbut dalam ren-
cana kcrja, dan dianggap eksklusif (proprietary) hanya dapat digunakan untuk tujuan yang di-
tetapkan dalarn pasal ini. Data yang dipcrlukan Otorita untuk merumuskan ketentuan-ketentuan, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur berkenaan dengan perlindungan lingkungan laut dan 
keselamatan, selain dari data disain peralatan tidak dianggap sebagai data eksklusif 
(proprietary).



351

3. Data yang dialihkan kepada Otorita oleh prospektor, pemohon ijin kontrak atau 
kontraktor yang d�anggap eksklusif tidak botch diungkapkan oleh Otorita kepada 
Perusahaan atau kepada pihak manapun di Iuar Otorita, akan tetapi data mengenai kawasan 
yang dicadangkan dapat diheritahukan kepada Perusahaan. Data denrikian yang dialihkan 
oleh orang-orang tersehut di atas kepada Perusahaan tidak holch diheritahukan oleh 
Perusahaan kepada Otorita at'au pihak manapun diluar Otorita.

Pasal 15
Program latihan

Kontrak tor hares menyusun program praktis untuk melatih personil Otorita dan 
Negara-negara herkemhang, termasuk keikut sertaan personil tersebut di dalam segala 
kegiatan di Kawasan yang tercantum dalam kontrak, sesuai dengan pasal 144, ayat 2.

Pasal 16
Ilak eksklusif untuk mebkukan eksplorasi dan eksploitasi

ltnhrl, nrcntenuhi Ilab XI clan ketenfuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-
prosediurrrya. Otorita hams memhcrikan kepada operator hak eksklusif untuk melakukan 

eksplo-
rasr dan eksploitasi di k;ncasan yang tercantum dalam rencana kerja hertalian dengan kategori

ki•ka�:i.in tertentu yang ditentukan dan hares rnenjarnin bahwa iidak ada satuan lain
nrcl;ikukan kegiatan & dam k;iccasan yang saina untuk kategori sumber kekayaan lain dengan

snafu ea:a yani Jabal nrc•ngg:wggu kegiatan operator. Operator hares memiliki kepastian 
bekerja.

sesuai dengan pasal I .c.;. ayat o.

Pasal 17
Ketentuan, peraturan 'tan prosedur Otorita

1 .  Otorita akin menctapkan dan menerapkan secara seragam kc-tencuar •.ete::tua 
peraturan-perturtn thin prosedur-prosedur sesuai dengan pasal 160, ayat 2 (f) (ii), dan pasal 
16 ayat 2 (o) (ii), untuk nrelaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam Bab XI, 
inter alia, mengenai hal-hal scbagai berikut :

(a) prosedur administratip bcrkenaan dengan prospekting, eksplorasi dan 
eksploitasi cli Kawasan;

(b) Kegiatan-kegiatan :

(i) luasnya kawasan;

(ii) lamanya kegiatan:



353

(iii) persyaratan pelaksanaan, termasuk jaminan untuk memcnuhi pasal 4, ayat 6 (c) 
Lampiran ini;

(iv) Kategori cumber kekayaan;

(v) pelepasan kawasan;

(vi) laporan kemajuan.

(vii) penyerahan data;

kviii) inspeksi dan pengawasan kegiatan;

(ix) peneegahan gangguan ierhadap kegiatan lain dalam lingkungan taut;

(x) peng ;ihan hak dan kewajiban oleh scorang kontraktor;

(xi) prosedur alih teknologi kepada Negara-negara berkembang sesuai dengan 
pasa, 144 dan untuk partisipasi mcrcka sccara langsung;

(xii) standar dan praktek pertambangan termasuk standar dan praktek yang bertalian 
dengan kesel:natan operasi, konservasi surnher kekayaan dan perlindungan 
lingkungan taut;

(xiii) definisi dari produksi komersial;

(xiv) standar kualifikasi hagi pemohon;

(c) Masalah keuangan :

(i) penyusunan ketentuan-ketentuan biaya pembukuan yang seragam dan tidak 
diskriminatip, Berta 'metoda untuk mernilih pemeriksa keuangan (auditor);

(ii) pembagian penghasilan dari kegiatan;

(iii) insentip yanp disebutkan dalam pasal 13 Lampiran ini;

(d) Ketentuan, peraturan dan prosedur untuk pelaksanaan keputusan yang diambil ber-
dasarkan pasal 151, ayat 4 dan pasal 164, ayat 2 (d).

2. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prrosedur-prosedur berikut harus 
sepenuhnya mencerminkan kriteria ohjektip yang ditentukan di bawah ini :



(a) luasnya kawasan :

Otorita harus rucnetapkan luasnya kawasan cksplorasi yang tepat yang luasnya kemungkinan 
mencapai dua kali Iuas kawasan yang digunakan untuk eksploitasi untuk memungkinkan 
dilakukannya kegiatan cksplorasi yang intensip. Luasnya kawasan akan clihitung sehingga 
memenuhi pcrsyaratan pasal 8 Lampiran ini mengenai pencadangan daerah maupun 
persyaratan produksi menurut pasal 151 sesuai dengan ketentuan kontrak dengan 
memperhitungkan keadaan mutakhir (Iaripada teknologi yang hisa didapat untuk 
pertambangan dasar laut dan sifat-sifat pisik yang relevan dari kawasan-kawasan. Kawasan 
tidak holeh lehih kecil maupun Iebih besar dari apa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 
ini.

(b) L;m anya kegiatao

(i) I'ruspekting dil,ikuk.i1r taupa !~al,is w:1htu;

(ii) Ekspk rani h:ir:is cukup lame untuk memungkinkan dilakukan suatu survai yang teliti 
mcngen::i kawasan tertentu, pembuatan disain dan konstruksi peralatan pertamhangi:n 
untuk kawasan tcr;ehut dan pembuatan disain dan konstruksi pahrik pcn;r,l~Itan tikuran 
k::eil dari sedang untuk keperluan menguji sistem pert:omhv••L:.rn dan I>engulahan:

(iii) I.amanya eksploitasi hares dikaitkan dengan usia ekonomis (economic life) pro '.k 
prrtamh;iiiga~~, dengan nnmpertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti habisnya hu.jih 
tambang, usia kegunaan peralatan pertambangan dan fasili.tas pengolah:!.n serta 
kcgunaan komersial. Eksploitasi harus cukup lama untuk memungkinkan pengambilan 
mineral secara komersial dari kawasan dan hams mencakup :;uatu jangka waktu yang 
pantas untuk membangun sistem pertambangan dan pengolahan dalam Skala komersial, 
dalam waktu mana produkr i komersial belum dibaniskan Akan tetapi lamn ya waktu 
eksploitasi secara keseluruhaa, harus juga c'ikup i,cndek untuk mcmberikan kesempatan 
kepacla Otorita untuk merubah ketentuan dan persyaratan dari rencana kerja pada scat 
Otorita ,menganggap pcrlu pembaharuan sesuai dengan ketentuanketentuan, peraturan-
peraturan clan prosedur-prosedur yang telah diterima sesudah disetujuinya rencana kerja.

(e) Syarat-sy:irat pelaksanaan :

Otorita lwrus mensyarrttkan bahwa selama masa eksplorasi, pengeluaran berkala harus 
dilakukan oleh operator yang ada hubungannya yang wajar dengan luas kawasan yang 
tercakup'' dalam rencana kerja dan pengeluaran-pengeluaran yang dapat diharapkan dari 
suatu operator yang bona fide yang bermaksud untuk melakukan pnodriksi komersial di 
kawasan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Otorita. Pe:rtgeluara-t wa;ib demikian tidak 
boleti ditetapkan pada suatu tingkat yang dal at gnelemaakarr sem^ngat calon-calon operator 
prospektif yang memiliki
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teknologi yang tidak begitu tinggi dibandingkan dengan teknologi yang umum digunakan. 
Otorita harus menetapkan suatu jangka waktu maksimum setelah tahap eksplorasi 
selesai dan dimulainya tahap eksploitasi untuk mencapai produksi komersial. Untuk 
menetapkan jangka waktu tersebut Otorita harus turut mempertimban0an hahwa untuk 
konstruksi dari sistem pertambangan dan pengolahan Skala besar, tidak dapat dimulai 
hingga telah berakhirnya tahap eksplorasi dan dimulainya tahap eksploitasi. Karena itu, 
masa antara menjadikan suatu kawasan memasuki produksi komersial hams 
diperhitungkan waktu yang diperlukan untuk konstruksi setelah berakhirnya tahap 
eksplorasi dan harus juga diperbolehkan' untirk mcmperhitungkan waktu yang pantas atas 
kelarnbatan-kelambatan yang tak dapat dicegah yang tcrjadi dalam pelaksanaan rencana 
konstruksi. I3egitu produksi komersial telah tercapai, Otorita dalam batas waktu yang 
pantas dan dengan mempertimhangkan semua faktor-faktor yang relevan Otorita 
mensyaratkan operator untuk mempertahankan produksi komersial itu selama 
berlangsungnya masa rencana kerja.

(d) Kategori sumber kekayaan :
Dalarn mcnetapkan kategori sumber kckayaan untuk mana suatu rencana kerja dapat 
disetujui, Otorita hares membcrikan tekanan inter alia kcpada hal-hal berikut :

(i) hahwa sumber kekayaan tertentu memerlukan penggunaan cara penambangan yang 
samal; dan

(ii) hahwa heberapa sumber kekayaan yang dapat dikembangkan secara bersamaan 
tanpa adanya gangguan yang tidak perlu antara operator yang berbeda dalam 
kawasan vans s;liua.

Tidal: suatu halpun Tarrant sub-ayat ini dapat mencegah Otorita untuk menyetujui suatu 
kontrak untuk lehih dari salt' kategori mineral dalam kawasan yang sama untuk pemohon 
arng soma.

le) I'elepasan kawasaa:
Operator nuenrpunyai hark setiap waktu untuk nelepaskan tanpa hukuman atas 
kescluruhan atau bagian dad haknya di kawasan yang dicakup dalam suatu rencana kerja.

(f) Perlinduncan lingkungan laut
Ketentua n-ketentuan peraturan-peraturan dan prosedur diadakan untuk menjamin 
perlindungan lingkungan taut yang cfektip dari akibat-akibat buruk yang.secara langsung 
diakibatkan oleh kegiatan-kegia'tan di Kawasan atau yang disebabkan oleh pengolahan di 
kapal yang tepat berada di alas tempat penambangan mineral yang digali dari tempat 
penambangan dengan memperhatikan sejauh mungkin akibatakibat buruk yang mungkin 
secara langsung disebabkan oleh pemboran, pengerukan, pemeriksaan basil pemboran 
dan penggalian maupun pembuangan, dumping dan pelepasan sedimen, limbah atau lain-
lain barang buangan ke dalam lingkungan laut.



ie) Produksi komersial :
Pi IiikNi koniersial dianggap telah dimulai apabila seorang operator melakukan 
kegiatan penggalian skala. besar secara terus menerus yang menghasilkan 
sejunilah Kahan yang cukup hanyak untuk menunjukkan dengan jelas hahwa 
tujuan mama kegiatan itu adalah produksi skala besar dan bukan produksi 
yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi, analisa atau menguji 
peralatan atau sistem pabrik.

Pasal 18
Hukuman-hukuman

1. Hak-hak seorang kontraktor menurut kontrak dapat dihekukan atau dicabut hanya 
dalam hal•hal hcrikut ini :

(a) jika, walaupun telah diberi peringatan-pcringatan oleh Otorita, kontraktor telah 
melakukan kegiatan-kegiatannya dengan cara sedemikian rupa hingga 
mengakibatkan pelanggaran-pclanggaran yang bet-at, tents menerus dan 
sengaja terhadap ketcntuan-ketentuan dasar kontrak, Itab XI dan ketcntuan-
ketcntuan, peraturanperaturan dan prosedur-prosedur Otorita: atau

(b) apabila seorang kontraktor gaga) memenuhi suatu keputusan akhir yang 
mengikat dari suatu Badan penyelesaian sengketa yang herlaku baginya.

2. Otorita dapat menjatuhkan kepada kont'raktor hukuman-hukuman denda seban-
ding dengan beratnya pelanggaran-pclanggaran yang dilakukannya dalam setiap pelanggaran 
kontrak yang' tidak tercakup dalam ayat I (b) atau sebagai pcngganti dari pembekuan atau 
pengakhiran herdasarkan ayat I (a).

3. Kecuali daiam hal-haI adanya perintah darural ),erilasarkan pasal 162, ayat 2 (w), 
Otorita tidak botch mclaksanakan suatu keputusan yang menyangkut hukuman-hukuman 
denda, pembekuan atau pencahutan hingga kontraktor diberikan suatu kesempatan yang 
pantas untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia baginya mcnurut Bab XI, bagian 5.

Pasal 19
Peninjauan kembali kontrak

1. Apabila timbul keadaan atau mungkin timbul keadaan yang, menurut pendapat 
setiap pihak, akan dapat mengakiba'tkan kontrak itu menjadi tidak adil atau menyebabkan 
tidak dilaksanakan atau tidak mungkin rnencapai sasaran yang ditetapkan dalam kontrak atau 
dalam Bab XI, maka para pihak harus mengadakan perundingan-perundingan untuk 
merobahnya.
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2. Setiap kontrak yang diadakan sesuai dengan pasal 153, ayat 3, hanya aapat 
dirobah dengan pcrsetujuan para pihak.
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Pasal 20
Pengalihan hak dan kewajiban-kewajiban

lIak-hak dan kewajiban-kewajiban ).Ir,E Iirni .I1 he.J;mark;;, ,uatu kontrak hanya dapat 
dialihkan dengan persetujuan Otorita dan sesuai dengall ketentuan-ketentuan, peraturan-peratur-
an dan prosedur-prosedurnya. Otorita tidak boleh seLara tidak wajar menolak persetujuan atas 
pengalihan itu apabila pihak penerima pengalihan dalam s;gala hal merupakan pemohon yang 
mernenuhi persyaratan dan sanggup menanggung segala kewajiban-kewajiban dari pihak yang 
ntengalihkan dan apabila pengalihan hak itu tidak memberikan kepada si penerima hak suatu 
rencaaa kerja, persetujuan mana dilarang menurut pasal 6, ayat 3 (c) Lampiran ini.

Pasal 21
Hukum yang betlaku

I. Kontrak akan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak, ketentuan-ketentuan, 
peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita, Bab XI dan ketentuan-ketentuan hukum 
internasional Iainnya yang tidak hertentangan dengan Konvensi ini.

2. Setiap I, eputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan atau mahkamah 
yang rnempunyai yurisdiksi herdasarkan Konvensi ini beitalian dengan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban Otorita dan kontraktor harus dapat dilaksanakan dalam wilayah setiap Negara Peserta.

3. fiada s:,tu Negara I'esertapun dapat it enrbebankan syarat-syarat terhadap 
seorang kontraktor yang tidal. sesuai dengan Bab X1. Akan tetapi diterapkannya oleh suatu 
Negara Peserta peraturan-peraturan perlindungan Iingkungan aIau peraturan lain terhadap 
kontraktor yang dtsponsorinya a11;t1 terhadap kapal-kapal yang tnengiharkan benderanya, yang 
lebih tegas daripada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita 
menurut pasal 17, ayat 2 (f), Lampiran ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan Bab X1.

Pasal 22
Tanggung jawab

Kontralctor harus bertanggung jawab atau berkewajiban membayar ganti rugi atas 
setiap kerusakan yang timbul dari kesalahannya dalam melaksanakan kegiatannya dengan mem-
perhitungkan pula bagian kesalahan atau kelalaian dari Otorita. Demikian pula, Otorita harus 
bertanggung jawab atau membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang timbul dari 
kesalahannya dalam melaksanakan kekuasaan dan fungsinya Icrraasuk pelanggaran menurut 
pasal 1 68, ayat 2, dengan memperhitungkan bagian dari kontraktor atas kesalahan dan kelalaian 
tersebut. Kewajiban membayar ganti rugi dalam setiap peristiwa hantslah lama dengan kentgian 
yang nyata.
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LAMPIRAN IV. ANGGARAN DASAR PERUSA}IAAN

Pasal I
Tujuan

I . Perusahaan adalah badan kelengkapan Otorita yang secara Iangsung 
melaksanakan kegiatan di Kawasan, sesuai dengan pasal 153, ayat 2 (a), demikian pula 
pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral yang dihasilkan dare Kawasan.

2. I)a:am melaksanakan tujuan-tujuannya dan dalam melakukan fungsinya, 
Perusahaan hares bertindak sesuai dengan Konvensi ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-
peraturan dan prosedur-pmsedur Otorita.

3. Dalam mengembangkan sumher kekayaan di Kawasan menurut ketentuan ayat 
1, Pen�sahaan, herdasarkan Konvensi ini harus melakukannya sesuai dengan asas-asas 
komersial yang sehat.

Pasal 2
Hubungan dengan. Otorita

1. Sesuai dengan pasal 170, Perusahaan harus bertindak sesuai petunjuk Dewan.

2. Dengan mergingat ayat I, Perusahaan memiliki otonomi dalam melakukan 
kegiatan-kegiatannya.

3. Tidak satu 'cetentuanpun dalam Konvensi ini akan menyehahkan Perusahaan 
bertanggung jawab alas tindakan-tindakan atau kewajiban-kewajiban'Otorita, atau 
menyebabkan Otorita bertanggungjawab alas tindakan-tindakan atau kewajiban-kewajiban 
Perusahaan.

Pasal 3
Pembatasan tanggung jawab

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 1, ayat 3, L.ampiran ini, tiada satu 
anggotapun dari Otorita bertanggung jawab hanya karena keanggotaannya atas tindakan-
tindakan atau kewajiban-kewajiban Perusahaan:

Pasal 4 
Sttuktur

Perusahaan mempunyai satu Dewan Pimpinan, seorang Direktur Jenderal dan staf 
yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya.



365 Pasal 

5 Dewan 

Pimpinan

I. Dewan Pimpinan terdiri dari 15 anggota yang dipilih olch Majelis herdasarkan pas: 60, ayat 
2 (c). Dalam pcmilihan anggota-anggota Dewan Pimpinan, hares diperhatikan asas pen hagian geogtafis 
yang ad ii. t)alam mengajukan talon-talon untuk pernilihan Dewan Pimpinat anggota -anggota Otorita 
hams mengingat keperluan untuk mengajukan ealon-calon yang mrmc nuhi sl;tndat kentarnpuan 
Icrtingzi, dcngan kwalifikasi dalatn hidang-bidang yang relevan, untul ntenjantin ke;trnpuhan clan 
kebcrhasilan Perusahaan.

Anggota-anggota Dewan Pimpinan akan dipilih untuk jangka waktu cmpat tahur (Ian 
dap;tt dipilih kenthali; dan hams inemperhatikan asas penggitiran kcanggotaan.

Anggota-anggota Dewan Pimpinan akan fetus incntegang jabatan hingga pcngganti-
pcog`,ganti ntereka dipilih. Apabila jabatan seorang anggota Dewan Pimpinan menjadi lowong, Malelis 
sesuai dcngan pa:al 160 ayat 2 lc) nwmilih seorang anggota bare untuk sisa masa jabatan 
pi•ndahulunya.

4. Anggota;tnggota I)cw•att Pimpinan bertindak dalant kedudukan pribadi merl`ka. Dahill 
ntclaksanakan kewajiban-kcwajihannya, mercka tidak mencari atau menerima instruksiinstruksi dari 
Penlerintah atau somber lain manapun. Setiap anggota Otorita harus menghortnati sifat helms anggota-
anggota Dewan Pimpinan dan mctnjauhkan diri dari segala usaha untuk mempengaruhi siapapun 
diantara mcreka dalam inclaksanakan kewajihannya.

S. Setiap anggota Dewan Pimpinan menerima gaji yang akan dibayarkan dari danadana 
Perusahaan. Jumlab gaji akan dilctapkan oleh Majelis alas rckontcndasi Dewan.

6. Dewan- Pimpinan biasanya akan bckerja pada kantor Pusat Perusahaan dan akan 
mcngadakan paten-man sescring kepentingan Perusahaan memerlukannya.

7. Quorum sidang Dewan Pimpinan adalah dua pertiga dari anggota-anggotanya.

X. Setiap anggota Dewan Pimpinan mcntpunyai satu suara. Seniua persoalan yang 
tti;�jukan kcpada Dewan Pimpinan hares diputuskan oleh mayoritas anggota-anggotanya. Apahila 
seurtng anggota ntempunyai suatu pertentangan kepentingan mcngenai suattt persoalan dihadapan 
I)cw;tn. maka is tidak akan menganthil hagian data in pemungutaa suara atas persoalan

ter- Setiap anggota (Morita dapat mcmin(a kepada Dewan Pimpinan keterangan her . ke-
na;tn den:'an pckerjaan-pekerjaannya yang secara khusus mentpengaruhi anggota ittt. Dewan Pimpinan 
hares herusaha unluk ntcnthcrik;tn informasi dcntiki;tn.
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Pasal 6
Wewenang dan fungsi Dewan Pimpinan

Dewan Pimpinan memimpin kegiatan-kegiatan Perusahaan. Dengan tunduk pada 
Konvensi ini, Dewan Pimpinan melaksanakan wewenang yang perlu untuk memenuhi tujuan-
tujuan Perusahaan, termasuk wewenang untuk :

(a) memilih Ketua dari antara anggota-anggotanya;

(b) membuat ketentuan-ketentuan prosedurnya;

(c) menyusun dan mengajukan rencana-rencana kerja resmi yang tertulis kepada 
De-wan sesuai dengan pasal 153, ayat 3 dan pasal 162, ayat 2 (j);

(d) ntengembangkan rencana-rencana kerja dan program-program guna 
melaksanakan kegiatan-kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 170

(e) mempersiapkan dan mengajukan permohonan-permohonan untuk ijin produksi 
kepada Dewan sesuai dengan pasal 151, ayat 2, sampai dengan 7;

(f) mengijinkan diadakannya perundingan-perundingan mengenai perolehan tckno-
logi, termasuk apa-apa yang ditetapkan dalam Lampiran III, pasal 5, ayat 3, 
(a), (c) dan (d), dan untuk menyetujui hasil-hasil perundingan-perundingan itu;

(g) menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan, dan 
mengijinkan perundingan-perundingan, mengenai usaha-usaha patungan dan 
bentuk-bentuk, pengaturan bersama lainnya sebagaimana dimaksudkau dalam 
Lampiran III, pasal 9 dan 11, dan untuk menyetujui hasil-hasil perundingan-
perundingan tersebut;

(h) merekomendasikan kepada Majelis tentang bagian dari pendapatan bersih 
Perusahaan hams ditahan sebagai cadangan baginya sesuai dengan pasal 160, 
ayat 2 (f),
dan pasal 10 Lampiran ini;

(i) menyetujui anggaran tahunan Perusahaan;

(j) mengijinkan usaha mendapatkan barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan 
pasal 12, ayat 3, Lampiran ini;

(k) menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan sesuai aengan ketentuan pasal 
9, Lampiran ini;

(1) menyampaikan kepada Dewan untuk disetujui oleh Majelis rancangan ketentuan-
ketentuan mengenai organisasi, pengelolaan, pengangkatan dan pemberhentian 
staf Perusahaan dan menetapkan peraturan-peraturan guna melaksanakan 



ketentuan-ketentuan tersebut;
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ant) nren)injant Jana-d;ina d:rn nucntbcrikan tanggungan. atau jarainan lainnya se.bagain)ana 
ditcntuk;rn datant pasal I I ,  ayat 2, Lampiran ini:

(n) ntengadakan proses hokum apapun, pcrsetujuan-persetujuan dan transaksi-transaksi dan 
ntengaanthil tindakan-tindakan lain apapun sesuai dengan pasal 13 Lampiran ini:

(o l  ntcndelgasikan. dengan persetujuan Dewan, wewenang-wewenang terbatas kepada 
Itirektur.lcnderal darn kepada komite-komitenya.

Pasal 7
Direktur Jenderal dan staf Perusahaan

I . C\tajehs, alas rekomendasi I)ewun dan atas pencalonan Dewan Pirnpinan Perusahaan, 
nientilih Direktur Jcndcral Perusahaan yang hukan nterupakan anggota Dewan Pirnpinan Perusahaan. 
Direktur Jenderal Perusahaan ntcnmgang jahatan untuk sate masa tertentu yang tidak ntelehihi masa 
lima ta:hun clan is dapat dipilih kemnhali untuk masa herikutnya.

2. Direk tur Jenderal mewak Perusahaan dalam hokum dan'merupakan ketua pelaksana 
Perusahaan dan herlanggung jawah langsung kepada Dewan Pirnpinan Perusahaan untuk jalannya 
kegiatan Perusahaan. la bertanggung jawab atas organisasi, pengelolaan, pengangkatan dan 
pentberhentian star Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan pcraturan-pcraturan tersebut 
dalam pasal 6 sub-ayat (1) Lampiran ini. la akan turut serta tanpa hak suara, dalam sidang-sidang 
Dewan Pirnpinan Perusahaan dan dapat tuna serta tanpa hak suara dalam sidangsidang Majelis dan 
Dewan apahila organ-organ ini ntemhahas ntasalah-masalah mengenai Perusahaan.

3. I'ertimhangan pokok dalam mcngangkat dan nuernpcrkerjakan staf dan dalam me-
netapkan syarat-syarat kerja adalah keperluan u;1tuk menjamin standar efisiensi dan kemampuan 
teknik tertinggi. Atas dasar pcrtimhangan ini, harus diperhatikan pentingnya pengangkatan staf atas 
dasar pcrnhagian geografis yang ad il.

4. Dalam melakukan kewajihan-kewajibannya, Direktur Jenderal dan staf tidak akan meminta 
atau rencrima instruksi-instruksi dari .pernerintah atau sumber lain manapun di luar Perusahaan. 
Mereka hares menjauhkan diri dari setiap tindakan yang rnungkin berpengaruh ter hadap 
kedudukannya sehagai pejahat internasional perusahaan yang hanya bertanggung jawab kepada 
Perusahaan. Setial> Negara Peserta berusaha menghormati sifat internasional, yang eksklusif dari 
tanggung jawab Direktur Jenderal dan staf Perusahaan dan tidak berusaha untuk mernpengaruhi 
mereka dalam ntelaksanakan tanggung jawabnya.

5. Tanggung jawah schagauuana ditetapkan dalam pasal 168, ayat 2, berlaku berlaku sama 
bagi star Perusahaan.

ti



371 

Pasal 8

Lokasi

Perusahaan harus bcrkantor pusat di tempat kedudukan Otorita. Perusahaan dapat 
mendirikan kantor-kantor dan fasilitas-fasilitas lainnya dalam wilayah setiap Negara Peserta 
dengan persetujuan Negara Peserta itu.

Pasal 9
Iaporan-laporan clan pernyataan-pernyataan keuangan

1. Tidak Ichih Iawhat dari tiga hulan setelah herakhirnya setiap tahun fiskal, Perusaha-
an harus menycrahkan kepada Dewan untuk dipcrtimbangkan olehnya suatu laporan tahunan 
yang memuat keadaan keuangan yang telah diperiksa dan menyampaikan kepada Dewan dalam 
jangka waktu yang pantas suatu ihtisar laporan keadaan keuangannya dan suatu pernyataan 
untung clan rugi yang memperlihatkan hasil-hasil kegiatan-kegiatannya.

2. Perusahaan harus mempliblikasikan laporan tahunannya dan laporan-laporan 
serupa lainnya yang dianggapnya tepat.

3. Semua laporan-laporan dan pernyataan-pernyataan keuangan yang disebut dalam 
pasal ini harus dibagikan kcpada anggota-anggota Otorita.

Pasal 10
Alokasi pendapatan bersih

1. Dengan mengindahkan ayat 3, Perusahaan mclakukan pcmbayaran-pembayaran 
kepada Otorita menurut Lampiran III, pasal 13, atau equivalennya.

2. Majelis atas rekomendasi Dewan Pimpinan Perusahaan, menetapkan bagian mana 
dari pendapatan bersih Perusahaan yang harus ditahan sebagai cadangan.Perusahaan. Sisanya 
akan diserahkan kepada Otorita.

Salama suatu masa permulaan yang diperlukan oleh Perusahaan untuk dapat ber-
diri sendiri, yang tidak Iebih dari 10 tahun terhitung dari dimulainya produksi komersial olehnya, 
Majelis akan membebaskan Perusahaan dari pcmbayaran-pembayaran tersebut dalam ayat 1, dan 
akan membiarkan seluruh pendapatan bersih Perusahaan dalam cadangannya.

Pasal 11

Keuangan

1. Dana-dana Perusahaan mencakup :

(a) iumlah-jumlah yang diterima dari Otorita sesuai dengan pasal 173, ayat 2 (b);
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(h )  sunthang;ut-st imbrng.rn ukarela yang d ihc r ikan o lch  Negara-negara Pcst •r ' la  un tuk
tu juan  I)enthiayaan keg ia lau-kcg iatan I 'crusah;Ian:

(c t jumlah- jumlah yang di t) intant ole l l  Perusahaan sesuai dengan ayat 2 dan 3;

l  I ,endapalan I 'e lus:rhaan yang herasat Bari  keg ia lan-keg ia tannya;

(e)  d; tna-dana la in yang tcrsed ia hagi  I 'c rus: Ihaan tm luk Incrnungk inkannya ntcn) t I I i ,
keg iatan-keg ia lan secepat n rungk in  dan rnclaksanakan toga : - tu jasnya .

) (a )  I 'cn 's: tha; In herwenang ur , :uk ntenjant in dana-dana dan mcnyc rahkan  tanggungan 
atau j ;ut l inan Ia inny;•  sch;Igai yang d i l cn l ukamtya . Schc lum ntcn jua l  ohl igasi -
uhl igasinya ket)ar l , i  n inon'  da!  .nt  I )as:t r  trash akin Hiatt '  uang sualu Negara 
Peserta, Perusahaan hares n'ent l)erolch I ersctujuan Ncgara Peserta terschut.
Junt lah seltt rt l l l I ) in jaman-I ) in jaman hares <1iselt i j ' ' i  .deh I )cwan  alas rckomendas i
( ) m a n I ' in t l ) inan

( h )  Ncgara-negat; t  I 'eserla ; Ikon n tc lakukan  sct ia l )  usaha yang layak un tuk menur i jang
I,enlt in laan-I)ernt in laan Perusahaan guna ntendal+; t lkan I) in jantan-pin jant: In d i
t Iasar-I ) : rsar moda l  th in IernI ,ag: I - Icnthaga keuangan in te rnat iona l

3,  (a) I3: tg i  Perusahaan hares terscd ia dana-dana yang d ipc r tukan un tuk n tc lakukan
cksh loras i  dan rks l , lo i tas i  sat()  tempat pei lanthangan, dan un tuk ntengangkut,
n tcngu lah clan rncntasark; tn minera l -minera l  yang d i t )ero lch Bari  ternpat i t t t  c lan 
n ike l ,  tenthaga. cobalt  ( Ian mang:ran yang c l iperoleh, c l :ut  un tuk nrcnu tup  hiaya-
hiaya adrn in is trat i t )  awal.  Junt lah dana-dana tcrsehut,  ( Ian kr i tc r i ; '  scr ta I ak lo r -
f ak tu r un tuk  I )cnycsua iannya, hams d in tasukkan otch Kont is i  I 'ersiapan
Jalant r :ut iangan k r t rn tu ; t n k r l r n t u a n per;r tur; in-peratnran (Ian I )r i isedur-I )ruse-
dur  (  ) to r i ta .

( h )  Sentua Ncgara I 'eserla  hares tnenyediakan hagi I 'c rusahaan suatu j um lah  yang 
santa dengan salt '  setengah kal i  dana-dana . yang disehut soh-ayat (a) dengan jal : In 
t ) in jant :uI- I) in jantan jangka I)ar>jang yang helms ht 'nga sesuai dengan skala
perki raan un tuk  anggaran rcgu lar ' l '13I3 yang her laku I)ada wak lu I 'c rk i raan i t u
d ihuat ,  d iscsuaik ;rn dengan H'ea' l  e I I l i tungkan Negara-negara yang hukan  anggola 
f  e rse r ika tan  I3; 'ngsa l l : 'nrsa. I lu l : 'n t '  hut:mng yang d ia lakan olel l  I 'erusahaan t int 
nk rn(•ruJ)croleh scparoh Ia inny;r Bari  d an ;  d; 'na,  hares d i jant in (deb sentua 
Negara-negara I 'eserta sesuai dengan skala yang s; '  nut .

(c ) Apahi la jum lah  iuran keu:utgan Negara-negara Peserta kur;u tg dart  dana-dana 
yang disct l i ; Ikan hagi  feces; rhaan herdasarkan soh-ayat ( : r) .  maka Majel is,  h a l o
si r l ; tngnya yang I)ertanta,  hams nterut)crt inthangkan hesarnya j um lah kekt t rangan
i tu  ( Ian ntenerinta  dengan konsensus t indakan-t ind: 'kan un tuk ntenutu l ) i
kekurang;tn i tu , dcngan meml)e rh i tungkan kewa j ihan  Negara-negara Peserta  
n tcnurut  sub-ayat (a) e lan ( h )  dan so l i ; I t )  rckontend; ts i - rekontendasi Kont is i
I 'crs i ; than
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(d) (i) Setiap Negara Peserta, daiam 60 hari setelah berlakunya Konvensi ini, 'atau dalam 30 
hari setelah tanggal deposit piagam ratifikasi atau aksesinya, manapun yang kcmudian, 
hares mendepositkan pada Perusahaan promissory notes, tanpa bunga, yang tidfak 
dapat drbatalkan, dan yang tidak dapat dirundingkan, dalam junilah mcnurut bagian 
Niigata Peserta tersebut dari pinjaman-pinjaman yang hehas hung.' menial( sub-ayat 
(h).

(ii) Dewan Pimpinan Perusahaan tnenyiapkan, pada tanggal yang sedini mungkin setelah 
Konvensi ini .mulai berlaku, dan setelah itu sekali setahun atau pada jangka-jangka 
waktu yang pantas, suatu rencana kerja mengenai hesarnya dan jadwal pengeluaran 
administrasinya dan untuk. kegiatan-kegiatan yang dilaku= kan oleh Perusahaan 
scs(lai dengan pasal 170 dan, pasal 12 Lampiran ini.

(iii) Negara-negara 1'es;rta hares setel,';r itu, diberitahu oleh Perusahaan, melah': Otorita, 
mengenai bagian mereka n'd.ang-masing dari dana-dana sesuai dengan ayat 3, (h), 
yang diperlukan untuk biaya-biaya tersebut. Perusahaan harus' menguangkan jumlah 
promissory 'antes sebagai yang dipcrlukan untuk menutup pengeluaran gang 
disebutkan dalam rencana mengenai pinjaman-pinjaman yang hehas bunga.

(iv) Negara-nega'ra Peserta harus, setelah menerima pemberitahuan, menyediakan 
hagian mereka masing-masing dari jaminan jaminan hutang bagi Perusahaan sesuai 
dengan sub-ayat (b).

(e) (i) Apabila Perusahaan meminta demikian, Negara Peserta dapat menyediakan jaminan 
jaminan hutang sebagai tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan 
skald yang disebut dalam sub-ayat (b).

(ii) Scbagai penggariti jaminan jaminan hutang, Negara Peserta dap-t memberi iuran 
sukarela kepada Perusahaan sebesar jumlah dengan bagian hutang yang sehenamya 
menjadi tanggungan jaminannya.

(f) Pembayaran kembali daripada pir,jarnan-pinjaman berbunga lebih diutamakan daripada 
pemhayaran-pemhay aran kembali pinjaman-pinjaman bebas bunga. Pembayaran kembali 
pinjaman-piMaman bebas bunga harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh 
Majelis, atas rekomendasi Dewan dan nasihat Dewan Pimpinan Perusahaan. Dalam 
melal:sanaka,t fungsi ini Dewan Pimpinan Perusahaan hares berpedoman pada 
ketentuan-ketentuan yang relevan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 
prosedur-prosedur Otorita, yang hams memperhatikan entutgnya menjamin tugas 
Perusahaan yang efektif dan, khususnya, menjamirf ketidak tergantungannya dalam bidang 
keuangan.

(g) Dana-dana yang tersedia hagi Perusahaan harus daiarn hentuk mata uang yang dapat
digunakan dengan bebas atau rt ata uang-mata uang yang dapat diperoleh dengan hchas 
dan dapat dipergunakan dengan efektif dalam pasar-paaar yaluta acing utama.
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Mata uang-mata wing ini akan ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur Otorita sesuai dengan kehiasaan moneter inter-
nasional yang herlaku. Kecuali apa yang ditentukan dalam ayat 2, tiada suatu Negara 
Pesertapun akan mcmpcrtahankan atau mcngenakan pembatasan-pembatasan 
ntengenai penyimpanan, pcmakaian atau penukaran dana-dana ini olch Perusahaan.

(Ii) "jaminan hutang" berarti janji satu Negara Peserta kepada kreditur-kreditur Perusahaan 
untuk membayar, secara pro rata sesuai dengan skala yang tepat, kewajiban-kewajihan 
keuangan Perusahaan yang dicakrrp olch jaminan menyusuli prmheritahuan dari 
kreditur-kreditur kepada Negara Peserta tentang cidra janji (wan prestasi) oleh 
Perusahaan. Prosedur-prosedur untuk pembayaran kewajihan-kewajihan itu hares 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedurproscdur 
Otorita.

4. Dana-Tana, kckayaan-kekayaan dan pengeluaran-pengeluaran Perusahaan disimpan 
terpisah dari dana-dana, kekayaan-kekayaan dan pengeluaran-pengeluaran Otorita. Pasal ini tidak 
holeh menghanthat Perusahaan untuk memhuat pengaturan-pcngaturan dengan Otorita mcngenai 
fasilitas-fasilitas, personil dan jasa-jasa serta pcngaturan-pcngaturan untuk pembayaran kernhali 
pengeluaran-pengeluaran administratip yang telah dibayar oleh salah satu pihak atas nama pihak 
Iainnya.

5. Catatan-catatan, buku-buku dan pembukuan-pembukuan Perusahaan, tennasuk laporan-
laporan keuangan tahunannya, hangs diperiksa secara tahunan oleh seorang pemeriksa keuangan 
yang hehas dan yang ditunjuk oleh Dewan.

Pasal 12
Kegiatan-kegiatan

1. Perusahaan mengusulkan kepada Dewan proyek-proyek untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatannya sesuai dengan pasal 170. Usul-usul demikian hares mencakup suatu rencana kerja 
tertulis resmi untuk kegiatan-kegiatan Iainnya di Kawasan sesuai dengan pasal 153, ayat 3, dan 
segala keterangan serta data Iainnya yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk dinilai oleh 
Komisi 1-lukum dan Teknik dan disetujui oleo Dewan.

2. Atas persetujuan Dewan, Perusahaan ,melaksanakan pyoyek berdasarkan rencana kerja 
tertulis yang resmi sebagaimana discbut dalam ayat I .

3. (a) Apabila Perusahaan tidak memiliki harang-barang dan jasajasa yang diperlukan untuk 
kegiatannya, Perusahaan dapat mengusahakannya. Untuk maksud itu,  Perusahaan 
mengeluarkan undangan-undangan untuk tender dan membuai 'r :ntrakkontrak dengan 
penawar-penawar yang mengajukan perpaduan penawaran yang terbaik antara 
kwalitas, harga dan waktu penyerahan.
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(b) Apabila terdapat lebih dari satu penawaran yang menawarkan perpaduan Sedemikian, 
maka kontrak itu akan diberikan sesuai dengan :

(i) asas non-diskriminasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik atau 
pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tidak ada'hubungannya dengan pe-
iaksanaan operasi secara tekun dan efisien; dan

(ii) pedoman-pedoman yang disetujui Dewan herkenaan dengan preferensi-preferensi 
yang diberikan pada barang-barang dap jasa-jasa yang berasal dari Negara-negara 
berkembang, termasuk Negara tak berpantai dan Negara yang secara geografis tidak 
beruntung di antara mereka.

c) Dewan Pimpinan dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang menetapkan keadaan-
keadaan khusus di mana persyaratan undangan untuk mengajukan penawaran dapat, 
untuk kepentingan yang terbaik dari Penusahaan, ditiadakan.

4. Perusahaan rnempti, yai hak atas segala mineral dan bahan-bahan yang diolah .yang 
dihasilkannya.

5. Perusahaan harus mcnjual produk-produknya a('as dasar non-diskriminasi. la tidak boleh 
memberikan potongan-potongan harga yang bersifat non-komersial.

6. Dengan tidak mengurangi setiap kekuasaan umum atau khusus yang dilimpahkan 
kepada Perusahaan berdasarkan ketentuan lain Konvensi ini, Perusahaan dapat melaksanakan 
wewenang-wewenang tersehut secara insidental bagi kegiatannya yang diperlukan.

7. Perusahaan tidak boleh mencampuri urusan-urusan politik Negara beserta manapun; 
Perusahaan juga tidak boleh dipengaruhi dalam keputusan-keputusannya oleh sifat politic Negara 
Peserta yang bersangkutan. Hanya pertimbangan-pertimbangan komersiallah yang relevan bagi 
keputusan-keputusannya, dan pertimbangan-pertimbangan ini harus dipertimbangkan secara adil guna 
melaksanakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pasal 1 Lampiran ini.

Pasal 13
Status hukum, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan

1. Agar Perusahaan dapat melaksanakan fungsinya, status, hak-hak istimewa Sian 
kekebalan-kekebalan yang ditetapkan dalam pasal ini harus diberikan kepada Perusahaan dalam 
wilayah-wilayah Negara-negara Peserta. Untuk melaksanakan asas ini Perusahaan dan Negara-
Peserta. Untuk melaksanakan asas ini Perusahaan dan Negara-negara Peserta, di mana perlu, dapat 
mengadakan perjanjian-perjanjian khusus.

2. Perusahaan memiliki kapasitat hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-
fungsinya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan, khususnya, kapasitas untuk :

(a) mengadakan kontrak-kontrak, pengaturan-pengaturan bersama atau pengaturan-
pengaturan lainnya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara dan 
organisasi-organisasi internasional;
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(b) mcndapatkan, tncnyewa, menguasai dan menjual kekayaan baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak;

(c) menjadi pihak dalam proses hukum;

3. (a) Gugatan-guftatan dapat diajukan terhadap Perusahaan hanya di yurisdiksi pengadilan yang 
tierwenang di wilayah Negara Peserta ni mana Perusahaan :

(i) mempunyai kantor atau f'asilitas;

(ii) telah mengangkat perwakilan untuk maksud menerima jasa atau pemberitahuan adat,ya 
gugatan:

(iii) mengadakan kontrak untuk harang-barang atau jasa jasa;

(iv) memberikan jarnin.ut-jarninan; atau

(v) melakukan kegiatan komersial.

(h) Milik dan kekayaan-kekayaan Perusahaan, dimanapun letaknya dan dikuasai oleh siapapun, 
kehal terhadap semua hentuk perampasan, penahanan atau eksekusi sebelum keputusan 
akhir diberikan terhadap Perusahaan

(a) Milik dan kekayaan-kekayaan Perusahaan dimanapun letaknya dan dikuasai oleh 
siapapun, kehal terhadap pengambilan, perampasan, pencabutan hak milik atau hentuk 
penyitaan lain apapun berdasarkan tindakan cksckutip atau 1"gislatip.

(b) Milik dan kekayaan-kekayaan Perusahaan, dimanapun letaknya dan dikuasai oleh siapapun, 
babas dari pembatasan-pembatasan, peraturan-peraturan dan pengawasanpengawasan yang 
disk rintinatip serta segala bcntuk moratoria.

(c) Perusahaan dan pegawai-pegawainya hams menghormati hukurn-hukum dan peraturan-
peraturan setempat di dalam setiap Negara atau wilayah di mana Perusahaan atau pegawai-
pegawainya dapat mengadakan usaha-usaha atau tindakan lainnya.

(d) Negara-negara Peserta hates menjamin bahwa Perusahaan menikmati segala hakhak, hak-
hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diberikan oleh Negara-negara kepada satuan-
satuan yang mengadakan kegiatan-kegiatan komersial di dalam wilayah mereka. Hak-hak, 
hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan ini hams diberikan kepada Perusahaan atas dasar 
yang sama baiknya seperti yang diberikan oleh Negara-negara kepada satuan-satuan yang 
melakukan usaha komersial yang sama. Apabila Itak-hak istimewa khusus diberikan oleh 
Negara-negara Peserta kepada Negara-negara berkembang atau satuan-satuan 
komersialnya, make Perusahaan hams menikmati hak-hak istimewa tersebut atas dasar 
pengutamaan yang sama.
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(c) Negara-necar,r Peserta d.rp,rt memberikan insentip-insentip khusus, hak-hak, 
hakhak istirnew.r dan kekebalan-kekebalan kepada Perusahaan tanpa kewajiban 
untuk n•nrberik;:m hak-hak, hak-hak istimewa a+au kekebalan demikian k( Darla 
satuan-;.rtuan komersial lainnya.

I'eru.:rhaar hare. mengadakan perundingan dengan negara-negara tuan rumah di 
�liana Un t o ,  dan iasilrtasnya herada untuk mendapatkan pembebasan dari pajak-pajak 
langsung dan tid.ri Iar~: rne.

b. Sel iap Negara Peserta harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
memberlakukan dalam hukumnya asas-asas yang dicantumkan dalam Lampiran ini dan harus 
memberitahuk:ur kepada Perusahaan tindakan khusus yang telah dilakukannya.

'. Perusahaan d;rpat melepaskan setiap hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan 
yang diherikan herdasarkan pasal ini alai] dalam perjanjian-perjanjian khusus yang disebut 
dalam ayat I sejauh dan herdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri.

LAMPIRAN V. KONSILIASI

IIAGIAN 1. PROSEDUR KONSILIASI MENURUT It 
1<:I:tN 1 IIA11 XV

Pasal 1
I)inrulainya proses konsiliasi

Jika par' pihak yang hersengketa telah hersepakat scsuai dengan pasal 284, untuk 
filmy erahkannya kepada konsiliasi herdasarkan hagian ini, pihak ntanapu:i dapat memulai 
prosesnya dengan pemberitahuan secara tcrttills yang dialamatkan kepada pihak atau para 
pihak lainnya dalam sengketa.

Pasal 2
Daftar konsiliator

Suatu daftar konsiliator harus disusun dan dipelihara oleh Sekretaris Jenderal Per-
serikatan Bangsa-Bangsa. Setiap Negara Peserta berhak menunjuk empat orang konsiliator 
yang masing-rnasing harus merupakan orang yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam 
hal keadilan, kcmampuan dan intcgritas. Nama orang-orang yang ditunjuk demikian 
merupakan daftar konsiliator. Apabila pada sesuatu saat jumlah konsiliator yang ditunjuk oleh 
suatu Negara Peserta dalam daftar tersebut kurang dari empat orang, maka' Negara Peserta 
itu berhak membuat penunjukan tambaharr menurut keperluan. Nama seorang konsiliator 
hams tetap tercantum dalam daftar sampai ditarik kembali oleh Negara Peserta yang 
menunjuknya, dengan ketentuan bahwa konsiliator demikian harus melanjutkan tugasnya 
dalam setiap komisi konsiliasi untuk mana konsiliator tersebut telah diangkat hingga proses 
yang ditangani oleh komisi tersebut selesai.
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Pasal 3

Pembentukan komisi konsiliasi

Komisi Konsiliasi harus, kecuali jika para pihak yang bersengketa bersepakat 
secara lain, hams dibentuk sebagai berikut :

(a) Dengan tunduk pada ketentuan sub-ayat (g), komisi konsiliasi harus•terdiri dari 
lima orang anggota.

(b) Pihak yang mclnulal proses hams mengangkat dua orang konsiliator yang 
dipilih sebaiknya dari daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini, scorang 
diantaranya boleh merupakan warganegaranya, kecuali jika para pihak 
bersepakat lain. Pengangkatan dernikian harus dimasukkan dalam 
pemberitahuan yang dimaksud d a l =  pasal 1 Lampiran ini.

(c) Pihak lain dalam sengketa harus mengangkat dua orang konsiliator menurut 
cara yang ditcntukan dalam sub-ayat (b)-dalam waktu 21 had sctelah 
diterimanya pem= heritahuan yang dimaksud dalam pasal 1 Lampiran ini. 
Apabila pengangkatan itu tidak dibuat dalam jangka waktu itu, maka pihak yang 
memulai proses dapat, dalam waktu satu minggu setelah beraklurnya jangka 
waktu masa tersebut atau menghentikan proses itu dengan jalan pemberitahuan 
yang dialamatkan kepada pihak lainnya atau meminta Sckretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mclakukan pengangkatan sesuai dengan 
sub-ayat (e).

(d) Dalam waktu 30 hari sctelah keempat orang konsiliator telah diangkat, mereka 
harus mengangkat konsiliator kelima yang dipilih dari daftar yang dimaksud 
dalarn pasal 2 Lampiran ini, yang menjadi ketua. Apabila pengangkatan itu tidak 
dibuat dalam jangka waktu tersebut, maka setiap pihak dapat, dalam waktu satu 
minggu setelah bcrakhirnya jangka waktu tersebut, meminta Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan 'pengangkatan sesuai dengan 
sub-ayat (e).

(e) Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya suatu permintaan berdasarkan sub-
ayat (c) atau (d), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa hams 
membuat pengangkatan yang diperlukan dari daftar yang dimaksud dalam pasal 
2 Lampiran ini dengan mengadakan konsultasi dengan para pihak dalam 
sengketa.

(f) Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang ditetapkan untuk 
pengangkatan semula.

(g) Dua atau lebih pihak yang menentukan melalui perjanjian bahwa mereka mern-
punyai kepentingan yang sama hams mengangkat dua orang konsiliator secara 
bersama-sama. Dalam hal dua atau lebih pihak mempunyai kepentingan yang 
berbeda atau terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai apakah mereka 
mempunyai kepentingan yang lama, maka mereka harus mengangkat konsiliator 
secara terpisah.
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(h) I);slant sengketa yang nielihatkan Iehili Hari clu;t pihak yang mcrniliki 
kepentingan yang herheda-heda, atau dalain hal adanya perbedaan pendapat 
apakah mereka mempunyai kepentingan yang lama, maka para pihak hams 
menerapkan sub-ayat (a) hingga (f) sejauh mungkin.

Pasal 4
I'rusedur

Komisi konsiliasi, kreuali jika para pihak herscpakat sec;ua lain hams menentukan 
prosedurnya sendiri. Komisi dengan persetujuan para pihak dalant sengketa dapat 
mengundang Negara Peserta manapun untuk menvampaikan kepada komisi pandas army, 
secara lisan atau tertulis. Keputusan komisi tentang hal prosedural, laporan dan rekomendasi 
harus dibuat de-igan suara mayoritas para anggotanya.

Pasal S
Penyelesaian secara bersahabat

Komisi dapat meminta perhatian para pihak terhadap setiap tindakan yang dapat 
mempermudah suatu penyelesaian sengketa secara bersahabat.

Pasal 6
Fungsi komisi

Komisi hams mendengar para pihak, mcmeriksa gugatan dan keberatan mereka, 
dan membuat usul kepada para pihak dengan maksud untuk mencapai suatu penyelesaian 
secara bersahabat.

Pasal 7
Laporan

I. Panitia harus melaporkan dalam waktu 12 bulan setelah pembentukannya. Lapor-
annya harus memuat setiap persetujuan yang dicapai dan, dalam hal tidak tercapainya 
persetujuan, kesimpulannya uiengenai scmua persoalan tentang fakta atau hukum yang 
relevan dengan masalah yang disengketakan dan rek tnendasi yang menurut komisi tepat 
untuk suatu penyelesaian secara bersahabat. Laporan itu h didepositkan pada Sekretaris 
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan harus segera disampaikan oleh Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada para pihak dalam sengketa.

2. Laporan Komisi, termasuk kesimpulan atau rekomendasinya tidak n angikat 
bagi para pihak dalam sengketa.
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Pasal 8

Pengakhiran

Proses konsiliasi diakhiri apabila suatu penyelesaian telah tercapai, apabila para 
pihak telah menerima atau salah satu pihak telah menolak rekomendasi yang termuat dalam 
laporan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau apabila telah lewat jangka waktu tiga 
bulan sejak disampaikannya laporan itu kepada para pihak dalam sengketa.

Pasal 9

Honorarium dan pengeluaran

Honorarium dan pengeluaran Komisi hares dipikul olch para pihak dalam 

sengketa. Pasal 10
Hak para pihak dalam sengketa untuk meruhah prosedur

Para pihak dalam sengketa dapat, dengan persetujuan yang berlaku semata-mata 
terhadap sengk eta tersebut menibah ketentuan apapun yang termuat dalam Lampiran ini.

BAGIAN 2. PENYERAHAN WAJIB PADA PROSEDUR KONSILIASI 
MENURUT BAGIAN 3 BAB XV.

Pasal 11
Dimulainya proses konsiliasi

1. Setiap pihak dalam sengketa yang, sesuai dengan Bab XV, bagian 3, dapat 
diserahkan kepada konsiliasi berdasarkan bagian ini, dapat memulai proses konsiliasi dengan 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para 
pihak lainnya dalam sengketa.

2. Setiap pihak dalam sengketa, yang diberitahu berdasarkan ayat 1, wajib 
tunduk pada proses konsiliasi demikian.

Pasal 12 '
Kelalaian untuk menjawab atau untuk tunduk pada konsiliasi

Kelalaian suatu pihak atau para pihak dalam sengketa untuk menjawab 
pemberitahuan tentang dimulainya proses konsiliasi atau kelalaian untuk tunduk 
(menyatakan menerima) proses demikian tidak merupakan suatu halangan bagi proses 
konsiliasi tersebut.
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Pasal 13

Kewenangan

Suatu perbedaan pendapat mengenai hal apakah suatu Komisi konsiliasi yang 
bertindak berdasarkan bagian ini memiliki komptensi diputuskan oleh komisi.

Pasal 14 Penerapan bagian 1

Pasal 2 hingga 10 bagian 1 Lampiran ini berlaku dengan tunduk pada ketentuan 

bagian

LAMPIRAN VI. STATUTA MAHKAMAH
INTLRNASIONAL HUKUM LAUT

Pasal 1
Ketentugn Umum

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut diadakan dan harus berfungsi sesuai 
dengan ketentuan Konvensi ini dan Statuta ini.

2. Tempat kedudukan Mahkamah adalah di Kota Babas Hanseatik Hamburg, 
Republik Federasi Jarman.

3. Maiikamal� dapat bersidang dan mcrjjal,inkan fungsinya di tempat lain 
manakala Mahkamah menganggapnya perlu.

4. Penunjukan suatu sengketa pada Mahkamah harus tunduk pada ketentuan Bab 
Xl dan XV.

BAGIAN 1. ORGANISASI MAHKAMAH

Pasal 2

Komposisi

1. Mahkamah harus terdiri dari badan yang meliputi 21 anggota yang independen, 
yang dipilih dari antara orang-orang yang memiliki reputasi yang aetinggi-tingginya d a l =
Tara keadilan dan integritas dan yang diakui kecakapannya di bidang hukum laut.

2. Dalam Mahkamah sebagai suatu keseluruhan harus terjamin perwakilan siatim 

Mi.



hukurn yang utama di dunia dan pembagian geografis yang adil.
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Pasal 3

Keanggotaan

1. Tiada dua anggota Mahkamah holeh nterupakan warganegara dari Negara yank 
sama. Seseorang yang untuk keperluan keanggotaan Mahkamah dapat dianggap merupakan 
warga negara dari lehih dari satu Negara hams dianggap menjadi warganegara dari Negara di 
mana i, hiasanya melaksanakan hak-hak sipil dan politik.

2. Dalam hal tersebut tidak boleti Iehih kcrang dari tiga anggota dari setiap 
kelompol geografis sehagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 4
Pencalonan dan pcmilihan

I. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan tidak Iehih dari dua orang yang 
memiliki kwalifikasi yang disyaratkan dalam pasal 2 Lampiran ini. Anggota-anggota Mahkamah 
harus dipilil� elan daftar utang.t)rang yang dicalonkan secant denrikian.

2. Sekurang-kurangnya tiga bulan sehelum tanggal pemilihan. Sckretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa claim hal pcmilihan pertama dan Panitcra Mahkamah dalam hal 
pemilihan kcmudian hams menyanipaikan undangan tertulis kepada Negara-negara Peserta 
untuk mengajukan talon-talon mcreka untuk anggota Mahkamah datum waktu dua bulan. la 
harus menyiapkan suatu daftar menurut abjad dari setnua orang yang dicalt_ nkan secara 
dernikian, dengan menunjukkannya kepada Negara-negara Peserta schetum hari ketujuh 
bulan terakhir sehelum tanggal setiap pcmilihan.

3. Pemilihan pertama harus diadakan d..lam waktu enaml>ulan terhitung dari 
tanggal mulai herlakunya Konvensi ini.

4. Pemilihan anggota-anggota Mahkamah harus dilakukan dengan pemungutan 
suara rahasia. Pemilihan ini harus diadakan pada suatu sidang Negara-negara Peserta yang 
diadakan oleh Sekretaris lender-al Perserikatan Bangsa-13angsa dalam hal diadakannya 
pemilihan pertama dan dengan suatu prosedur yang disepakati oleh Negara-negara Peserta 
di dalam hal pemilihan berikutnya. Dua. pertiga dari Negara-negara Peserta akan rncrupakan 
suatu quorum pada pertemuan tcrsehut. Orang-orang yang tcrpilih menjadi anggota 
Mahkamah adalah mereka yang mendapatkan jumlah suara yang terbanyak dan suatu 
mayoritas dua pertiga daripada Negara-negara Peserta yand hadir dan memherika4i suara, 
dengan ketentuan hahwa mayoritas deniikian harus mencakup mayoritas Negara-negara 
Peserta.

Pasal 5
Masa Jabatan

1. Anggota-anggota Mahkamah dipilih untuk Sembilan tahun dan dapat dipilih kern-
ball; akan tetapi, dengan pengertian hahwa dari antara anggota-anggota yang dipilih pada pe-
milihan pertama, masa jabatan tujuh orang berakhir setelah tiga tahun dan masa jabatan tujuh 
orang selehihnya .kan berakhir setclah enam tahun.
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2. Anggota-anggota Mahkamah yang masa jabatannya akan habis pada akhir maaa-
masa jabatan permulaan tiga dan enam tahun tersebut di atas, dipilih melalui undian yang ditarik 
oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah pemilihan pertama.

3. Anggota-anggota Mahkamah hams terus melakukan kewajibannya hingga jabatan 
mereka terisi. Walaupun telah diganti, mereka hams menyelesaikan setiap perkara yang diganti, 
mereka hams menyelesaikan setiap perkara yang telah mereka mulai sebelum tanggal pengganti-
an mereka.

4. Dalam hat pengunduran diri seorang anggota Mahkamah, maka pengunduran dirt 
itu harus dialamatkan kepada Ketua Mahkamah. Jabatan itu menjadi lowong pada saat penerima-
an Surat itu.

Pasal 6
Lowongan

1. Lowongan hams diisi dengan cara yang sama dengan yang telah ditentukan untuk 
pemilihan pertama, dengan to iduk pada ketentuan berikut : Panitera dalam waktu satu bulan 
setelah terjadi lowongan, haru:; mengeluarkan undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 
Lampiran ini, dan tanggal pemilihan ditetapkan olch Ketua Mahkamah setelah berkonsultasi 
dengan Negara-negara Pescrta.

2. Seorang anggota Mahkamah yang terpilih untuk •menggantikan seorang anggota 
yang masa jabatannya helum berakhir akan memangku jabatan itu untuk sisa masa jabatan pen-
dahulunya.

Pasal 7
Kegiatan yang berten!ang.an

I. Tiada seorangpun anggota Mahkamah dapat melakukan fungsi-fungsi politik atau 
administratip apapun, atau menggabungkan secara aktif dengan atau mempunyai kepentingan 
financial dalam kegiatan perusahaan manapun yang herhubungan dengan eksplorasl atau eksploi-
tasi sumber kekayaan taut atau dasar laut atau penggunaan kornersial lain laut atau dasar laut.

2. Tiada seorangpun anggota Mahkamah dapat hertindak sebagai tenaga penasehat 
atau pengacara dalam perkara apapun.

Pasal 8

Syarat-syarat yang bertalian dengan pecan serta anggota
dalam suatu perkara tertentu

1. Tidak seorangpun anggota Mahkamah herperan serta dalam kepulusan sesuahi per-
kara di mana is sehelumnya tclah tunrt Berta sebagai kuasa, penasehal atarr p engu i n  untuk 
salah satu pihak, atau sebagai scorang anggota dari suatu pcngadilan nasional atau internasional 
dan Mahkamah atau dalam salah satu kedudukan lain apapun.
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2. Apabila, karena sesuatu alasan khusus, seorang anggota Mahkamah 
mengangga bahwa dia seyogyanya tidak turut serta dalam mengambil keputusan tentang 
suatu perkara te; tentu, maka ia harus memberitahukan hal itu kepada Ketua Mahkamah.

3. Apabila Ketua menganggap bahwa karena sesuatu alasan khusus salah satu 
anggot Mahkamah tidak seyogyanya niengadili suatu perkara tcrtentu, maka ia hams 
memberitahuka: anggota tersebut.

4. Setiap k e r a g u t  an n:enga,nai i:a).hal di atas h. -us diselesaikan dengan 
keputusa; mayoritas dari anggota•angao. ;ain Maha.;•..z.~: yan; nadir.

Pasal 9
Akibat tidak lagi dipenulhinya persyaratan yang diperlukan

Jika, menurut pendapa. bulat anggota-anggota lain Mahkamah seorang anggota 
telal tidak lagi mcmenuhi persyaratar yang diperlukan, maka Ketua Mahkamah harus 
menyatakar jabatan itu lowong.

Pasal 10
Hak-hak istimewa dan kekebalan

Anggota-anggota Mahkamah, apabila sedang melakukan kegiatan Mahkamah, men*.
mati hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik.

Pasal 11
Pernyatnan khidmat anggota

Setiap anggota Mahkamah, sebelum mulai melaksanakan tugasnya, hares 
menyatakan pernyataan khidmat dimuka suatu sidang terbuka bahwa ia akan 
melaksanakan kekuasaannya secara tidak memihak dan penuh tanggung jawab.

Pasal 12
Ketua, Wakil Ketua dan Panitera

1. Mahkamah memilih Kctua dan Wakil Ketua-nya untuk tiga tahun; rnerrka dapat 
dipilih kembali.

2. Mahkamah mengangkat Paniteranya dan dapat membuat pengatutan mengenai 
pengangkatan pejabat-pejabat lainnya yang dianggap perlu.

3. Ketua dan Panitera hares berdiam di tempat kedudukan Mahkamah.
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()uorum

I. Sernua anggota yang ada hams bersidang; strati! quorum dari 11 anggota terpi 
disyaratkan untuk mengadakan sidang Mahkarnah.

2. Dengan tu,,;.iuk pada k tcniuan 1 as.:l 1 7 l... rapi,••„r ini, Mal i' alnah harus 
menen kan anggota-anggota rriana yang dapat be sidang dalam sidang M,,l:kanrah untuk 
mempertimbar kan suatu sengkct•.r t rtentu, der.gan. rnampcri,atikan berfungsinya secara 
ef'ektif kamar-kart s i.)agairnana ditentukan daiarn pass) 1,1 dan 15 Lampiran ini.

3. Semua sengketa dan permahonan yang diserahkan kepada Mahkamah hams ( 
dengar dan diputuskan oleh Mahkarnah, ;;ecuali Mika t; rlal;u lrasa'. 14 Lampiran h'.i, atau pa 
pihak meminta agar sengketa itu ditangani sesuai dengan pasal 15 Lampiran Mi.

Pasal 14
Ka,nar Sengketa Dasar Laut

Sebuah Kamar Sengketa Dasar Laut hares dibentuk sesuai dengan ketentuan-
ketentua bagian 4 Lampiran ini. Yurisdiksi, kekuasaan dan fungsinya adalalb sebagaimana 
ditentukan dalai Bab Xi, bagian 5.

Pasal 15
Kamar•katnar khusus

1. Mahkarnah dapat mcmbentuk kamar•karnar demikian terdiri dari tiga atau lebi; 
anggotanya yang terpililr, yang olehnya dipandang perlu untuk.menangani kategori-kategor 
sengketa tertentu.

2. Mahkan:ah hares membentuk suatu kamar untuk menangani suatu sengketa ter 
tentu yang diserahkan kepadanya apabila para pihak mcniinta demikian. Komposisi kamar dt 
mikian hams ditentukan ok.r Mahkarnah dengan persetujuan para pihak.

3. Dengan tujuan untuk menyclesaikan persoalan dengan cepat, rnaka Mahkama 
setiap tahunnya hams meanbentuk suatu kamar yang terdiri dari lima orang anggota terpili

:
yang dapat merneriksa clan memutuskan sengketa dengan prosedur sumir. Dua anggota 
pengganl hams dipilih untuk tujuan mcnggantikan anggota-anggota yang tidak dapat t u na
serta dalar suatu proses perkara tersebut.

4. Sengketa harus diperiksa dan diputuskan )Ieh kamar-kamar yang ditentukan 
dalar pasal ini apabila para pihak meminta demikian.

5. Sur�tu keputusan yang diberikan oleh salah satu kamar sebagaimana 
ditetapka dalam pasal ini dan pasal 14 Lampiran ini hams dianggap sebagai keputusan yang 
diambil ole Mahkamah.
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Pasal 16

Peraturan tata tertib Mahkamah

Mahkamah hams menetapkan peraturan tata tertib untuk melaksanakan fungsinya. 
Khususnya Mahkamah harus menetapkan peraturan prosedur.

Pasal 17
Kehangsaan para anggota

1. Anggota Mahkarah yang berkehangsaan salah satu pihak dalam sengketa akan 
tetap memiliki haknya untuk turut serta sebagai anggota Mahkamah.

2. Apabila Mahkamah, pada waktu memeriksa suatu sengketa, mencakup seorang 
anggota yang mempunyai kebangsaan salah satu pihak, maka salah satu pihak lainnya dapat me-
milih seorang untuk turut serta sebagai anggota Mahkamah.

3. Apabila pada waktu memeriksa suatu sengketa, tidak mencakup seorang anggota 
yang mempunyai kebangsaan para pihak, maka setiap pihak itu dapat mernilih seorang anggota 
untuk turut serta sebagai anggota Mahkamah.

4. Pasal ini berlaku hagi kamar-kamar yang dimaksud dalam pasal 14 dan 15 
Lampiran ini. Dalam hal demikian, Ketua Mahkamah, dengan herkonsultasi dengan para pihak, 
harus meminta anggota-anggota tertentu Mahkamah yang menjadi anggota kamar, sebanyak yang 
diperlukan, untuk memberikan tempat kepada anggota Mahkamah yang mempunyai kebangsaan 
para pihak yang bersangkutan, dan apabila hal itu tak dapai dilakukan atau. apabila rnereka tidak 
dapat hadir, kepada anggota-anggota yang khusus dipilih olch para pihak.

5. Dalam hal ada beberapa pihak dengan kepenIingan yang sania, inaka mereka untuk 
keperluan ketentuan-ketentuan yang terdahulu hares dianggap sebagai satu pihak saja. Seti:ip 
keraguan mengenai hal ini harus diselesaikan dengan keputusan Mahkamah.

6. Anggota-anggota yang dipilih sesuai dengan ayat 2, 3 dan 4 harus memenuhi per-
syaratan yang ditetapkan oleh pasal 2, 8 dan 11 Lampiran ini. Mereka hams turut serta dalam 
pengambilan keputusan berdasarkan persamaan kedudukan dan derajat penuh dengan rekan me-
reka.

Pasal 18
Tunjangan para anggota

1. Setiap anggota terpilih Mahkamah menerima suatu tunjangan tahunan dan, untuk 
setiap hari is melaksanakan fungsinya, suatu tunjangan khusus, dengan ketentuan bahwa dalam 
setiap tahun jumlah uang yang dibayarkan kepada seorang anggota sebagai tunjangan khusus 
tidak boleh melebihi jumlah dari tunjangan tahunan.
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2. Ketua Mahkamah menu ima suatu tunjangan tahunan khusus.

3. Wakil Ketua inenerirna suatu tunjangan khusus untuk setiap hari is bertindak 
sebagai Ketua.

4. Para anggota yang terpilih herdasarkan pasal 17 Lampiran ini, selain anggota 
te. pilih Mahkamah menerima kompensasi untuk setiap hari mereka melaksanakan fungsinya.

5. Gaji, tunjangan Win kompensasi harms ditetapkan sewaktu-waktu pada sidang 
Negara-negara Peserta, dengan anemperhatikan hehan kcrja Mahkamah. Tunjangan-
tunjangan tersebut tidak boleti dikurangi selama masa jahatan.

6. Gaji Panitera harus ditetapkan pada sidang Negara-negara Peserta atas usul 
Mah-kamah.

7. Peraturan-peraturan yang ditetapkan pada sidang Negara-negara Peserta harus 
menetapkan persyaratan-persyaratan yang menjadi dasar hagi dapatnya dibcrikan 
pembayaran pensiun kepada anggota anggota Mahkamah dan Panitera, serta persyaratan 
yang menjadi dasar bagi penggantian hiaya perjalanan anggota Mahkamah dan Panitera.

8. Gaji, tunjangan dan kompensasi tersebut bebas dari 
pajak. Pasal 19 Pembiayaan 
Mahkamah

1. Pembiayaan Mahkamah akan ditanggung oleh Negara-negara Peserta dan oleh 
Otorita herdasarkan ketentuan-ketentuan dan dengan cara sebagaimana ditetapkan pada 
sidang Neg. ara-negara Peserta.

2. Apabila suatu satuan lain dari Negara Peserta atau Otorita mer•pakan pihak 
dalam perkara yang diserahkan kepada.ya, maka Mahkamah harus menetapkan jumlah yang 
harus disumbangkan oleh pihak tersebut hagi pembayaran Mahkamah.

13AGIAN 2. KOMPETENSI

Nasal 20
Akscs pada Mahkamah

1. Mahkamah terbuka untuk semua Negara Peserta.

2. Mahkamah terbuka untuk satuan-satuan lain Negara Peserta untuk setiap 
per'cara yang secara tegas ditentukan dalam Bab XI atau dalam setiap perkara yang diajukan 
sesuai dengan setiap perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi pada Mahkamah yang 
diterima oleh semua pihak dalan "•rkara tersebut.



405 Pasal 21 Yur isd iks i

1urisJiksi Mahkanlah nlr l i lu l t i srrnl :a st:ngR.ta dal) 1Tcrrnohonan yang 
discr; l l lkan kc 1T.lt!arr :i scsuai dengan htntvensi ini dan scrnua !t1 l : !h y ; I : 1  secara khusus 
ditcntukan ( la l ; rn
,( ' t i .r ; '  t ' r ran t ia t l  la in yank' mcmht : r ikan ur1 ,J i l ts i I ' ' : t :1a '• laatk. :: , lah.

; ' :  r a l  22

f  cuyc rahan  •cct:ukeIa t r ing l l ia t lu . t l l ! t t  ITCrianji :�n !P in

Anahila cenlt :a 1TI'Serla 1T,nl:1 ~u )tu hcri : ini i . ln :I! 'I:i ta 'Tr .vrn; i y;rut•. t''!:Ih 
hcrlaku 1In1. y: ln

' : t _; 'n I I lt ;y tl tuTk'Ik 11t:KPI:111 \ ' :1 i2 I :t°; k'111 (11'11 1~" 1Ci11~ '  ;ill MCI 
vt'II)Hli, 111:11,:I ce l l II
'.! t' t' rl i lal I I )1C..tpr� ' t l lS l :t!:III IT  , i l ' I . I i t : ) ! t  f -1 : ' , t:111JIat' ;dal) k t " l \ L !  i  t!t ':IIIkCIII, 

sesuai i1;'r11!;It L is tl;i • in t 'ant : i l iTl laksUd iI t  %ItY" , !:i;' ;1! 1: ' : ( ' rahl;at ' i  ke11ada'. 
~1;! l lkal l 'a l l : .

I ' : ! .a l 23 1%Itkl l l r.  yang l ierlakis

t lahkarna ll harus nlc 'nut ,t .k:1'1 sr,nt ; 1  sc'1gkcta ll;tn pcrmol i ( )nan cesu: l i  tic 
' t !an ITasal

I t \ G I \ N  .(. 1'12()St 1)t i f

i ' : I .sa l . ' .  • t
1 lcnnr la i  proses pt ' radi lan

I .  St ingketa d ia jnkan kepada Mahkan la l t ,  scsuai dc'r.'•.i'I si(at I ' c rka ranya ,  atan 
dengan pemher i tahuan  adanya snafu pcrsctt t j t !a!u khusus atau t iengat) I . . . . Intohonan 
ter tu l is,  yang di•  alanlatkan kepada Panitera.  Da, lam kedtt,�  hal  tersr lrut , ma:atlah 
r'an1; mt.m adi persoalan scngketa dan  para pihak harus d ischu tkan.

2,  Panitcra harus dengan segcra� Ic t t t i lc r i fn l lukan percetnju: ln khusus atau 
perrnohonan tersehut kepada scmua pihak yang hcrsal in. ;: ' I tai l .

3.  Panitera jury haruc tnetnheri tah i i  sennia Negar, l 
Peter" I  Pa.GaI 25 1 
indaka i i se incut : ra

I .  Scsuai dengan Nasal _)(� .  1\1al 'k: lntah clam hl l l : ia ir . l 'cr.4:•:.1 hasar I .aut-
nya n lcn lpunya i  lvewenang un tuk  mcnetapkatn t indakan scum:Yarn.
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Apabila Mahkamah tidak bersidang atau tidak terdapat jumlah anggota yang cuku 
~. .:; r.ie�aapai quorum, maka tindakan sementara harus ditetapka.n oleh kamar untuk 
prosedu ,,,im,t yang aih ntul. herdasarkan pasal 15 ayat 3 l,ampiran ini. Tindakan sementara 
demikia

alas permintaan salah satu pihak dalam sengketa, walaupun ada ketentuan p 
s;tl I ayat (_ampiran ini. Tindakan sementara tersehut harus dapat dikaji dan ditinjau kemb; 
(den Mahkamah

Pasal 26
Pemeriksaan

i , Pemeriksaan harus dipimpin olch Ketua atau, apabil, ia tidak dapat memimpir 
oleh W'kil Ketua Jika kedua-duanya tidak dapat memimpin, hakim senior Mahkamah yang hadi 
harus mo mimpinnya.

2. I'emeriksaan llarl,ls terhuka untuk umum, kecuali jika Mahkamah menentukan lai 
arc,i. iika para pihak ulen,.nta agar urnunm tidak diperkenankan hadir.

Pasal 27
Jalannya pemeriksaan perkara

M thkarnah harus membuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur jalannya 
pemeriksaa: pernar a, Inc nentukan hentuk dan waktu dalam mana setiap pihak harus 
mengajukan dalil-tali; n lea. Stan menihuat segala pcrsiapan yang herhuhungan dengan 
penerimaan pembuktran.

Pasal 28
Kelalaian untuk hadir

Apabila salah satu pihak tidak hadir di hadapan Mahkamah atau lalai membela 
perkara nya, maka pihak lainnya dapat meminta Mahkamah untuk meneruskan proses 
persidangan dar mengambil keputusannya. Tidak hadirnya atau kelalaian suatu pihak untuk 
membela perkarany tidak merupakan suatu halangan terhadap proses persidangan. Sebelum 
mengambil keputusannya Mahkamah harus *.neyakinkan .dirinya tidak hanya bahwa ia 
mempunyai yurisdiksi atas sengket itu, tetapi juga bahwa tuntutan itu mempunyai dasar kuat 
menunrt faktn dan hukum.

Pasal 29
Mayoritas untuk keputusan

1. Semua perkara harus diputuskan dengan suatu mayoritas anggota Mahkamah 
yan hadir.

2. Dalam hal jumlah suara sama, Ketua atau anggota Mahkamah yang '-ertindak 



se bagai penggantinya mempunyai suara yang menentukan.
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Pasal 30
Keputusan

. Keputusan harus mencantumkan alasan-alasan yang mendasarinya.

2. Keputusan harus memuat nama•nama anggota Mahkamah yang turut serta 
dalarn pengambilan keputusan.

3. Apabila keputusan tidak mewakili scluruh atau sebagian pendapat bulat anggota 
Mahkamah, maka setiap anggota berhak untuk memberikan suatu pendapat terpisah.

4. Keputusan harus ditandatangani olch Ketua dan olch Panitera. Kep\tusan harus 
dibacakan dalam sidang Mahkamah terbuka, dengan tcrlebih dahulu diberikan pemberitahuan 
sebagaimana mestinya kepada para pihak dalarn sengketa.

Pasal 31
Permohonan untuk menyela

I. Dalam hal suatu Negara Peserta berpendapat bahwa is mempunyai kepentingan 
yang bersifat hukum yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan dalarn sesuatu sengketa, 
maka Negara Peserta itu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar diizinkan 
untuk menyeld.

2. Adalah hak Mahkamah untuk mengambil keputusan rnengenai permohonan ini.

3. Apabila suatu permohonan untuk menycla dikabulkan, maka keputusan 
Mahkamah berkenaan dengan sengketa itu mengikat terhadap Negara Peserta yang menycla 
itu sepanjang bertalian dengan masalah untuk mana Negara Peserta itu telah melakukan 
penyelaan.

Pasal 32
Flak untuk menyela dalam hal-hal interpretasi atau pencrapan

1. Manakala interpretasi atau pencrapan Konvensi ini dipersoalkan, maka Panitera 
harus memberitahu semua Negara Peserta dengan segera.

2. Manakala sesuai dengan pasal 21 atau 22 Lampiran ini, interpretasi atau
penerapan suatu perjanjian internasional dipersoalkan, maka Panitera harus memberitahu 
sernua peserta pada perjanjian itu.

3. Setiap peserta yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mempunyai hak untuk 
menyela dalam proses peradilan; apabila is menggunakan hak ini, maka interpretasi yang 
diberikan oleh keputusan akan mengikat pula baginya.
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Pasal 33

Sif,it mutlak dan kekuatan mengikat keputusan

1. Keputusan Mahkamah adalah mutlak dan harus dipatuhi oleh semua pihak dalam 
sengketa.

2. Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali antara para pihak 
bertalian dengan scngketa khusus itu Baja.

3. Dalarn hal suatu sengketa mengenai arti atau ruang lingkup keputusan itu, maka 
Mahkamah harus menguraikannya atas permintaan pihak manapun.

Pasal 34
Biaya perkara

Kecuali jika ditentukan lain olch Mahkamah, rnaka setiap pihak hams memikul biaya 
perkaranya send iri.

BAGIAN 4. KAMAR SENGKETA DASAR LAUT
Pasal 35
Komposisi

1. Kamar Sengketa Dasar Laut yang dimaksud dalam pasal 14 Lampiran ini terdiri 
dari 1 1 anggota, yang dipilih oleh suatu mayoritas anggota terpilih Mahkamah dari antara 
mereka.

2. Da l =  melakukan pemilihan anggota Kamar, penvakilan sistim-sistim hukum utama 
di dunia dan pembagian secara geografis yang adil harus dijamin. Sidang Umum Otorita dapat 
menetapkan rekomendasi-rekomendasi yang bersiiat urnum bertalian dengan perwakilan dan 
pembagian demikian.

3. Para anggota Kamar harus dipilih setiap tiga tahun dan dapat dipilih untuk masa 
jabatan kedua.

4. Kamar hams memilih Ketuanya dari antara anggotanya, yang akan memangku
jabatan selama masa untuk mana Kamar telah dipilih.

5. Apabila ada sesuatu proses peradilan yang masih belum selcsai pada akhir masa 
tiga tahun untuk mana Kamar telah dipilih, Kamar harus rnenyelesaikan proses tersebut dalam 
komposisinya semula.

6. Apabila terjadi suatu lowongan dalam Kamar, maka Mahkamah hares memilih 
seorang pengganti dari antara anggota terpilihnya, yang memangku jabatan untuk sisa masa 
jabatan pendahulunya
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yuvrt 'n ,  .1,1ri Itlicclt anggota yang t l ih i l ih ctlelt \1ahkainal ,t di.yarati:;'n
untuk

..ii ,id;mg K a m a :

rasa! 36
Komar Ad floc

I\:trti.tr Sengketa I)asar haul hares memlienluk suatu Lamar ad hoc, yang 
Ierdir i t ;

In,: (l.trr p:ua ang):otany untuk rnenangani straltt sengketa khusus yang diserahkan
ut.. i :u.:+ cl; ng:nt p:crtl I88 ayal 1(h) . Kornposisi kantar yang deniikian hares 
ditentukan

•1, . ~.. „r :  el.; 1),tsar I ant dengan 1)er'selttjttan par:t pilutk

1p,chila paid pihak Iid:rk mencapai persetujuan ntengcnai komposisi suatu 
kamar t E  ' r e • < . ,.i.,a ,e!i:'t+ piltak clalant senekela hams nteng;utgkal seurang anggota, 
dan anggota yang

It:; u• dt:tngkat olelt ntereka alas dasar persettrju:rn. '\pahila mercka lidak mencapai per-
1 :'pahiIa salah soft' pihak gagal rttelakukan sualu prngangkatan, nutka Ketua Kantar

r '..•i:m 1)asar I nut hares seecra ntelakukan pengangkalan atau pengangkatan-
peng:tngkatan
;'ntara :'nggota-anggittanya, setelah herkonsultasi dengatt para pihak.

Pala anggota kantar ad hoe lidak holeh herclinas pada, atau merupakan 
wargancgar•3 d:u salalt salt' pihak dalant sengketa.

Pasal 37 .Akscs

Kantar hares lerhuka untuk Negara-negara Peserta, Otorita clan satuan-satuan lain 
yang cltntak•.n•I dalan' 13:'h XI hnltian .

Pasal 38

Hukum yang herlaku

Sehagai tanthahan terhadap ketcntuan pasal 293, Kantar hares mencrapkan :

(a) kelentuan, peraIurtn dan prosedur Otorita yang ditetakkan sesuai dengan 
Konvensi iu i:  daft

( h l  ketentuan-ketentuan kontrak perihal kegiatan di Kawasan, dalam masalah-
masalah yang hertalian dengan kontrak-kontrak terschut.

Pasal 39
Penegakan keputusan Kamar

Keputusan Katnar hares dapat ditegakkan di wilayah Negara-negara Peserta 



dengan ke kirai I n yang Santa scperti keputusan atau perintah pengadilan tertinggi Negara 
Peserta yang di wil:'y ahnya penegakan it:t dikehendaki.
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F3erlakunya hagian-bagian lain Lampiran ini

Bagian-bagian lain lanrprran ini yang tulak hcrtentangan dengan hagian ini herlaku juga 
bagi Kamar.

2 Dalam melaksanak:m fang inya yang hertalian dengan pendapat herupa nasihat, kamar 
harus herpHouuur pada ketentuan Iarrpiran ini yang hertalian dengan prosedur di depan 11,rhkanrah 
hingga halas yang (del! l;antar diangg,rp Llapat rfrherlakukan.

13A(;IAN 5. AMANt)E:MEN Pasal 4I Anrandemen
1. Ainandenrrn terhadap tampirin ini. Main daripada amandemen terhadap hagian 4, ham. 

a dapat diterima sesuar dengan pasal 313 ,,tau dengan, kunsensus pada suatr: konperensi yank diadakan 
sesuai dengan honvemr inn.

2. Anrandemen terhadap hagian 4 hanva dapat diterima sesuai dengan pasal 314.

3. hlankamah dapat mengrrsulkIn .rnuunlemen-amandemen demikian terhadap Statuta ini 
apahila dipandangnya perhr. dengan pemberitahuan tertulis kepada Negara-negara Peserta untuk 
mendapatkan pert imhangan mereka sesuai dengan ayat I dan 2.

LA111PIRAN VII. AR13ITRASI 
Pasal

I
I)imulainya prtrus arhitrasi

Dengan tunduk pada ketentuan Bab XV, setiap pihak dalam suatu sengketa dapat me-
nyerahkan sengketa tersebut kepada pre»edur arhitrasi yang ditentukan dalam Larnpiran ini dengan 
pemberitahuan secara ler)ulis yang dialaniatkan kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa. 
Pemberitahuan tersebut hares disertai dengan suatu pernyataan mengenai tuntutan tersebut dan 
alasan-alasan yang mendasarinya.

Pasal 2
Daftar arbitrator

1. Suatu daftar arbitrator harus disusun dengan dipelihara oleh Sekre.taris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap Negara Peserta berhak menunjuk empat orang'arbitrator yang
masing-masingnya haruslah merupakan orang yang berpengalaman dalam masalah maritim dan 
mempunyai reputasi tertinggi dalam hal keadilan, keinampuan dan integritas. Nama orang-orang yang 
ditunjuk demikian merupakan daftar arbitrator.
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2. Apabila pada suatu saat jurnlah arbitrator yang ditunjuk oleh suatu Negara Pesert 
dalam daftar jurnlahnya kurang dari empat orang, maka Negara Peserta terse' 't berhak merr buat 
penunjukkan tambahan menurut keperluan.

3. Nama seorang arbitrator harus tetap tercantum dalam daftar tersebut sampai di 
tank kembali oleh Negara Peserta yang menunjuknya, dengan ketentuan bahwa arbitrator derni 
kian hams melanjutkan tugasnya dalam setiap rnahkamah arbitrasi, untuk mana arbitrator ter 
sebut telah diangkat hingga proses yang ditangani oleh rnahkamah arbitrasi itu selesai.

Pasal 3
Pembentukan rnahkamah arbitrasi

ltntuk keperluan proses arbitrasi berdasarkan Lampiran ini, maka rnahkamah arbitrasi,
kecuali jika para pihak bersepakat lain, hams dihentuk sebagai berikut :

(a) f)engan tunduk pada sub-ayat (g), rnahkamah arbitrasi harus terdiri dari lima orang 
anggota.

(b) Pihak yang memulai proses arbitrasi hams mengangkat scorang anggota, yang se-
baiknya dipilih dari daftar yang dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini, yang boleh 
merupakan warganegaranya. Pengangkatan tersebut harus dimasukkan dalam 
pemheritahuan yang dimaksud dalani pasal 1 Lampiran ini.

(c) Pihak lain dalani sengketa, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan 
yang dimaksud-dalam pasal 1 Lampiran ini, harus mengangkat seorang anggota, 
yang sebaiknya dipilih dari daftar tersebut, yang boleh merupakan warganegaranya. 
Apahila pengangkatan itu tidak dibuat dalani jangka waktu tersebut, maka pihak 
yang memulai proses arbitrasi dalani waktu dua minggu setelah habisnya jangka 
waktu tersebut, dapat meminta agar pengangkatan tersebut- dibuat sesuai dengan 
sub-ayat (e).

(d Ketiga orang anggota lainnya hams diangkat dengan persetujuan antara para pihak
tersebut. Mereka sebaiknya dipilih dari daftar tersebut, dan hams merupakan 
warganegara Negara Ketiga, kecuali jika para pihak dalam sengketa bersepakat 
lain. Para pihak dalam sengketa tersebut hams mengangkat Ketua mahkamah 
arbitrasi dari antara ketiga anggota tersebut. Apabila dalam waktu 60 hari sejak 
diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalani pasal 1 Lampiran ini, para pihak 
tersebut tidak dapat mcncapai persetujuan tentang pengangkatan scorang atau lebih
diantara anggota mahkamah untuk diangkat berdasarkan persetujuan tentang 
pengangkatan seorang atau Iebih diantara anggota mahkamah untuk diangkat 
berdasarkan persetujuan, atau tentang pengangkatan Ketua, maka pengangkatan 
atau pengangkatan yang tersisa harus dibuat sesuai dengan sub-ayat (e), atas
permintaan suatu pihak dalam sengketa tersebut. Permintaan demikian hams dibuat 
dalam dua minggu setelah habis jangka waktu 60 hari yang disebut dimuka.
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(e) Kecuali parry pihak dalam sengketa herscpakat hahwa setiap pengangkatan her 
dasarkan sub-ayat (c) dan (d) oleh seorang atau suatu Negara Ketiga yang 
dipilil oh:h para pihak tcrschut, maka Ketua Mahkamah Internasional liukum taut 
haru membuat pengangkatan yang diperlukan. Apabila Ketua tidak dapat 
bertindak ber dasarkan sub-ayat ini atau merupakan seorang warganegara dari 
salah satu pihal dalant scngketa tersebut, maka pengangkatan itu harus dihuat 
olch anggota senio. berikutnya dari M;rhkanrah Intcrnasional Ilukurn L.rut yang 
ada dan hukan warga negara dari salah satu'pihak dalam scngketa. 
pengangkatan yang dimaksud dalan sub-ayat ini hares dihuat dari daftar yang 
dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini dalam jangka waktu 30 hari setelah 
ditcrimanya pcrmintaan tersebut, dan dengar herkonsultasi dengan para pihak. 
Anggota-anggota yang diangkat dcngan cart dernikian harus herlainan 
kehangsaan dan tidak bolch dalam keadaan herdinan pada alai) hiasanya ber 
mtkim dalam wilayah, atau warganegara dari, salah satu pihak dalam sengketa.

If) Setiap lowongan hares diisi dengan Tara yang ditetapkan untuk pengangkatan 
scmula.

(g) Para pihak yang mempunyai kepentingan yang lama harus mcngangkat seorang 
anggota mahkamah secara hersama dengan persetujuan. Apabila terdapat 
behcrapa pihak yang mempunyai kepentingan yang tcrpisah atau jika terdapat 
ketidak sepakatan apakah mereka mempunyai kepenti,tgan yang sarna, maka 
setiap prang diantara mereka hares rnengangkaI seorang anggota dari 
mahkamah tersebut. Jurnlah anggota mahkamah yang diangkat secara terpisaIi 
oleh para pihak harus selalu lehih kecil satu dari juntlah anggota mahkamah 
yang diangkat secara hersama oleh para pihak tersebut.

(h) I)alam scngketa yang melihatkan Ichih dari dua pihak, maka kctentuan sub-ayat 
(a) sampai (f) hares ditcrapkan semak mum mungkin.

Pasal 4
Fungsi mahkamah arbitrasi

Suatu mahkamahi arbitrasi yang dihentuk berdasarkan pasal 3 Lampiran ini hares 
herfungsi sesuai dengan Lampiran ini dan ketentuan lain Konvensi ini.

Pasal 5 
Prosedur

Kecuali jika para pihak dalam sengketa bersepakat lain, maka mahkamah arbitrasi 
harus menentukan prosedurnya sendiri, yang menjamin setiap pihak suatu kcsempatan 
penuh untuk didengar dan untuk mengajukan perkaranya.
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Pasal 6

Kewajiban tiara pihak dalarn suatu sengketa

Para pihak dalarn sengketa wajib membantu pel.erjaan mahkamah arbitrasi, dan 
khususayu, aesuai dengan hukum mereka dan dengan mcnggunakan segala upaya yang ada 
padanya, hart)).

mernberikan kepada rnahkanrah semua dokumen, ('asilitas dan keterangan 
yang rrIevan: dan

mernungkinkan mahkamah a i hila perlu untuk rnemanggil saksi atau ahli dan 
menerima hukti mereka Berta mengunjungi tempat yang berkaitan dengan 
perkara Irrsehut

Pasal 7
Pengeluaran

Kecuali jika rahkamah arhitrasi memutuskan lain disebabkan oleh keadaan khusus 
nxrkara itu. maka pengeluaran mahkamah t,'rmasrrk tunjangan anggotanya, harus riipikul 
oleh ;.)h )k sengkrt.t .c, .:r:r nrrrata.

Pasal 8
Mayoritas yang diperlukan untuk tnengamhil keputusan

n; ( r tusan mahkarnah arbitrasi harus diambil herdasarkan suara mayoritas 
anggotanya. Katidai: h.xiu-an atau abstain yang kurang dari setengah anggota mahkamah 
tidak merupakan :.uatu halangan bagi mahkamah untuk mengambil suatu keputusan. Dalam 
hal terdapat suatu kesataaan dalam iumlah suara, maka Kctua mahkmah mempunyai suara 
yang menentukan.

Pasal 9
Kelalaian untuk hadir

Apabila salah satu pihak dalarn sengketa tersebut tidak hadir dihadapan 
mahkamah arhitrasi atau !alai membela perkaranya, maka pihak lainnya dapat meminta 
mahkamah untuk melanjutkan proses arbitrasi tersebut dan membuat keputusannya. Ketidak 
hadiran suatu pihak atau kelalaian suatu pihak untuk membela perkaranya tidak menjadi 
halangan bagi proses arbitrasi tersebut. Sebelum mengambil keputusannya, mahkamah 
arbitrasi harus meyakinkan dirinya bukan saja bahwa is mempunyai yurisdiksi terhadap 
sengketa tersebut tetapi juga bahwa tuntutan itu benar-benar mempunyai dasar baik 
menurut kenyataan maupun menurut huku,m.
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Pasal 10 
Kepulusa
n

Keputusan mahkanah arr~rtrasi hares dihalasi pada rnasalah pokok sengketa 
terschut dan memberikan alasan-alasrut yang mendasarinya. Keputusan i tu harus memuat 
Hama-nama anggota yang telah iku t  serta dan tanggal kcputusan. Sctiap anggota 
mahkarnah dapat melarnpir. kan pada keputusan terschut snafu pendapat terpisah atau yang 
menyimpang.

Pasal 1 I
Sifat mutlak keputusan

Keputusan mahkarnah arhilrasi bcrsifat mutlak dan tidak dapat dihanding, kecuali 
apabii;, para pihak dalam sengketa tersehcl Iclah her.;cpakaI sehclurnnya mengenai suatu 
prosedur handing. Keputusan ctemikian harms dita; lt i  c,lrh para pihak dalam sengketa 
terschut.

Pasal 12
Interpretasi atau pciaksanaan keputusan

I .  Sctiap perselisihan �ang d;cpa[ t inthul diantara para pihak dalam sengketa 
herkenaan dengan interpretasi atau raga pcl:tksanaan keputusan dapat discr;rhkan (deli 
sctiap pihak untuk diputuska kepada mahkarnah arhilrrsi yang menganihil keputusan i tu.
t1ntuk keperluan ini, suatu lowongan dalam mahkamah hares drisi dengan Cara yang herlaku 
hagi pengangkatan semula anggota matrkamah.

2. Setiap perselisihan pahant demikian dapat discrahkan kepada pengachlan 
atau mahkarnah lain herdasarkan pasal 287 dengan pcrsctujuan se,nna pihak dalam 
sengketa.

Pasal 13
Penerapan terhadap satuan-satuan yang lain

daripada Negara-negara Pcserta
Ketentuan-ketentuan Lantpiran ini hares berlaku mutatis mutandis terhadap 

setiap sengketa yang rnelibatkan satuan-satuan yang lain daripada Negara-negara Pescrta.

LAMPIRAN VI I I . ARBITRASI KI IUSI IS  Pasal 1 I)imulainya proses arbitrasi khusu.s

1)engan tunduk pads ketentuan I3ah XV, setiap pihak dalam suatu scligketa 
perihal interpretasi atau penerapan pasal-p;tsal Konvensi ini yang hettalian dengan (1)
perikanan, (2) perlindungan dan pclestarian lingkungan lain, (3) riset ilrniah kelautan, atau 
(4) navigasi, termasuk pencernaran yang herasal Bari kcnda.-aan air Jan yang disehabkan 
oleh dumping, dapat mcnyerahkan sengketa i tu  kepada prosedur arbitrasi khusns yang 
ditentukan dalam Lampiran in i  dengan pe.mberitahuan secara tertulis yang dialamatkan 
kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa tersehut. Pemheritahuan i tu hams 
diserta i dengan suatu pernyataan mengenai gugatan terschut dan alasan;rlasan yang 
ntenclasarinya
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I. Suatu daftar ahli harus disusun uan dipelihara herkenaan dengan setiap bidang 
berikut: (1) perikanan, (2) perlindungan dan pelestarian lingkungan taut, (3) riset ilmiah 
kelautan, clan (4) navigasi, termasuk pencemaran yang herisal dari kendaraan air dan yang 
disebabkan oleh dumping.

l)aftar ahli harus disusun dan dipelihara, dalam hidang perikanan oleh 
Organisasi lia11an Makanan Pertani:': Pc r se r ; k ; n  Bangsa-Bangsa. dalain Wang 
:,erlindun,=;an dan pelestarian lingkungan Taut oich Program Perserikatan Bangsa -
Bangmengena i  Lingkungan Ilidup, dala;n h i d a n g  riset 11w a.l kelautan oleh Kumisi 
Oceanographic Antar Pcnterintah, dalam hidang navigasr, termasuk pencemaran yang berasal 
dari kendaraan air dan yang discbahkan oleh dumping oleh Organisasi Maritim Internasional, 
atau dalam setiap hal, oleh badan subrif'• r beraangkutan, yang oleh organisasi, program atau 
komisi demikian telah diserahi fungsi ini.

. Setiap Negara Pesen r  herhak untuk menunjuk dua orang ahli dalam setiap 
bidang yang kenraiupuannya dal:uit segi•segt hukum, ilmiah atau tcknis dalam hidang 
demikian yang telah dikenal dan diakui umum dan yang mempunyai reputasi yang tertinggi 
dalam hal keadilan dan altegritas. Nam orang-orang yang ditunjuk d e r i4iin dalam setiap 
bidang merupakan daftar yang tepat.

4 Apabila pada suatu saat jumlah para hall yang ditunjuk oleh suatu Negara Peserta 
dalam daftar demikian yang jumlahnya kurang-dari dua orang, maka Ncgara Peserta itu 
herhak untuk mem1uat penunjukan tamhahan menurut keperluan.

5. Nania scorang ahli Itanrs tetap uaiam daftar sampai ditarik kembali oleh
. gara Peserta yang menunjuknya, dengan ketentuan hahwa ahli demikian harus melanjutkan 
Iugasnya datum setiap iuahkamah arhitrasi khusus, untuk mana ahli tersebut telah diangkat, 
hingga proses yang ditangani oleh mahkamah arhitrasi khusus tersebut selesai.

Pasal 3
Pembentukan rnahkamah arbitrasi khusus

Vntuk keperluan proses arbitrasi khusus berdasarkan Lampiran ini, maka 
mahkamah arbitrasi khusus, kecuali para pihak bersepakat secara lain, harus dibentuk 
sebagai berik it :

(a) Dengan tunduk pada sub-ayat (g), mahkarnah arbitrasi khusus harus terdiri 
dari lima orang anggota.

(b) Pihak yang rnemulai proses arbitrasi khusus harus mengangkat dua orang 
anggota yang dipilih sebaiknya dari daftar yang tepat atau daftar yang 
dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini yang bertalian dengan hal yang 
dipersenb:etakan, yang seurang diantaranya bolelt warganegaranya. 
Pengangkatan demikian harus dimasuk-Kan dalam pemberitahuan yang 
dimaksud dalam pasal 2 Lampiran ini.
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(c )  I ' ihak la in da lam scngkcl : i  I ra rt rs.  t l : r lam '  ; : t ; ;  30 hor i  se jak d i ter in tanya pember i -
tahuan yang dintak~u; i t la l, 'nr pas;d 1 I  anrpiran mi ,  ntcngangkat dua c,rang anggota
yang d ip i l ih  . .ehai i i • . , . r  dari  ; laf t ; t r  atau daftar- , I ; t l la r yang tepat  yang her ta l ian 
t lcngan ha l yang ( I i , ,c. . :0 '1gkct : rkan, yang seor r  g d iantaranya botch
w•arganegaranya. Apal ' i l , r  pcr:;i.trtt•k :;.U) in! I i t l ; :k d ihuat d;rl;nn jangka waktu 
tersebut,  maka, pihak yang trtcnrui ;t i  po, .cs :uhit rasi  khrts;rs t lapal,  daiant .2 nt inggu 
setclah hahisnya j : rngka e;aklu t .  rs• ,hut ,  mcnl in ta  agar pengangkatan i l u d ihuat
sesuai dengan suba� , , r t  I c l .

(( I )  Para ) ' ih ;rk dala irr  sc; tpl :ct  r  harrrs dcngart  persetujuan mengangkat Ketua
mahkamah arhf i rasi  khust 's t r rsrh;~ l ,  \chaikrtya r l i l r i l i t ;  dari  da f ta r  yang tepat,
yang hams Incrupakan sear: ;ng %varganc;.:rr : ;  dari  suatu Nce.ara kct ic;r .  kecual i
j ika  para pihak hersc•pakat sccara lain.  , lh:r t~ila,  rlaJam w;;k lu 0 hari  sctclah
ditcr i rnanya-pcrnberi tahuan yang d imaksud  pa•:r l  I  I  antpi ran in i .  para pihak t idak 
dapat mencapai persetu iuan lentane prnga: k Ilan hefua, maka peneangkatan hares 
dibu4it  scsuai
dengan sub-: Iyat  (c).  a las pcrrnintaan su;t tudalam sengketa tersebut.  Per-
nt intaan dent ik ian ha rm dihuat dalant In inggu sctclah hah isnya jangka wak tu
30 hari  yang dischut d i  rauka.

to) Kecuali jika para pih, i l .  hcrsepakat hahwa pengangkatan tersebut dibuat oleh seorang 
Mau suatu Negara 10.iiga yang d ip i l ih ulcit para pihak tersebut, tnaka Sckrctar ls 
Jcr ider;rl  I 'crscr ikatan I3:rngsa-I)ang.a harus intern huat pengangkatan yang di-
per lukan dalam waktu  30 had setelah di tcr innanya pcrnn intaan herdasarkan sub-
ayat (c )  dan ((I ) .  Pengangkatan yang d imaksud  dalam sub-ayat in i  harus dihuat  
dari  daf tar  atau daftar-daftar ant i  yang tepat yang d imaksud  dalam pasa l 2 
Lantpiran in i  c lan dengan herkunsul lasi dengan pars pihak dalam sengketa clan 
organisasi internasional yang tepat.  Para anggota yang diangkat  dcngan cara 
demik ian  harus berla inan kehangsaan dan I idak botch dalam keadaan berdinas 
pada, atau hiasanya berci iam dalant wi layah dari ,  atau warganegara dari ,  salah 
satu p ihak dalam sengketa.

(f ) Set iap lowongan hams di is i  dengan cara yang d i t c tapkan un tuk  pengangkatan
sernula.

(g) Para pihak yang mennpunyai kepent ingan yang sama harus mengangkat 2 orang 
anggota mahkamah secara hersama-sarna herdasarkan persetujuan. Apabf la  
terdapaf\ ,  heberapa pihak yang mempunya i kepent ingan yang terpisah atau dalam 
hat t idak terdapat kescpakatan apakah mercka nnernpunyai kepent ingan yang 
lama,  maka set iap diantara moreka harus,  mengangkat sco r ing  anggota dari  
mahkamah terschut.

(II) I)alann sengketa yang m"•l ihatkan lehih dari firm pihak, maka ketentuan sub-ayat (a) 
sampai  ( f )  harus d i tc rapkan scmaksitnum rnungk;n.
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Pasal 4

Ketentuan umum

Ketentuan Larnpiran VII, pasal 4 sampai 13, herlakii mutatis mutandis hagi proses 
mahkamah arbitrasi khusus sesuai dengan Lampiran ini.

Pasal 5
Pencarian fakta

I .  Para pihak dalam sengketa perihal interpretasi atau penerapan ketentuan Konvensi ini 
yang bertalian dengan (1) perikanan, (2) perlindungan dan pclcstarian lingkungan laut, (3) riset ilmiah 
kelautan, atau (4) navigasi, termasuk pcncemaran yang berasal dari kendaraan air dan yang 
disehabkan olch (lumping, setiap waktu dapat bersepakat untuk meminta suatu rahkamah arbitrasi 
khusus yang dihentuk sesuai dengan pasal 3 Larnpiran ini untuk melakukan suatu pemeriksaan dan 
menetapkan fakta yang menimhulkan sengketa lerschut.

2. Keeuali para pihak herscpakat secara lain, penetapan fakta oleh mahkamah arbitrasi 
khusus yang hcrtindak sesuai dengan ayat I ,  hares dianggap sebagai scsuatu yang mcnentukan di 
antara para pihak.

3. Apahila semua pihak dalam sengketa memintanya, nuika mahkamah arbitrasi khusus 
dapat nrerumuskan rekontendasi yang, tanpa mcrnpunyai kcku„tan sebagai suatu keputusan, hanya 
merupakan Elasar hagi suatu peninjauan kemhali oleh para pihak mengenai masalahrnasalalt yang 
menimhulkan sengketa lerschut.

4. Uengan tunduk pada ketentuan ayat 2, mahkamah arbitrasi khusus tersehut hams 
bertindak sesuni dengan ketentuan-ketentuan Larnpiran kertcali para pihak bersepakat lain.

LAMPIRAN IX. PARTISIPASI ORGANISASI INTERNASIONAL

Pasal I

Penggunaan istilah

Untuk maksud pasal 305 dan maksud Larnpiran ini. yang dirnaksud dengan "organisasi 
internasional" adalah suatu organisasi antar-pemerintah yang dibcntuk olch Negara-negara yang 
kepadanya telah dialihkan oleh Negara-negara anggotanya kontpetensi mengenai hal-hal yang diatur 
olch Konvensi ini, termasuk kompetcnsi untuk ntemhu,at perjanjian yang herkenaan dengan hal-hal 
tersehut.

Pasal 2
Penandatanganan

Suatu organisasi internasional dapat rncnandatangani Konvensi ini jika mayoritas Negara-
negara anggotanya merupakan penandatanganan Konvensi ini. Pada waktu penandatanganan, suatu 
organisasi internasional hares mernhuaI suatu deklarasi yang mcmperinci halhal yang diatur olch 
Konvensi ini yang komptcnsinya telah di,alihkan kepada organisasi tersehut oleh Negara-negara 
anggotanya yang merupakan penand:atangan Konvensi, dan sifat serta luasnya kornpetcnsi Icrschut.
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Pasal 3

Konfirmasi formal dan aksesi

1. Suatu organisasi internasional dapat mendeposit piagam konfirmasi formal 
atau aksesinya jika mayoritas Negara-negara anggotanya rnendeposit atau telah 
mendeposit piagam ratifikasi atau aksesinya.

2. Piagam-piagam yang dideposit oleh organisasi internasional harus memuat 
kesanggupan dan deklarasi yang disyaratkan oleh pasal-pasal 4 dan 5 Lampiran ini.

Pasal 4
Luasnya partisipasi dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban

1. Piagam konfirmasi formal atau aksesi suatu organisasi internasional harus 
memuat suatu kesanggupan untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-
negara berdasarkan Konvensi ini berkenaan dengan hal-hal yang komptensinya telah 
dialihkan kepadanya oleh Negara-negara anggotanya yang menjadi para Peserta pada 
Konvensi ini.

2. Suatu organisasi internasional merupakan Peserta pada Konvensi ini seluas 
kompetensi yang dipunyainya sesual dengan deklarasi, komunikasi tentang informasi atau 
pemberitahi •an yang dimaksud dalam pasal 5 Lampiran ini.

3. Suatu organisasi internasional demikian harus melaksanakan hak-hak dan 
menjalankan kewajiban-kewajiban, yang berdasarkan Konvensi ini seyogyanya dipunyai oleh 
Negaranegara anggotanya yang merupakan Peserta, mengenai hal-hal yang komptensinya 
telah dialihkan kepadanya oleh Negara-negara anggota itu. Negara-negara anggota 
organisasi internasional tersebut tidak boleh melaksanakan komptensi yang telah mereka 
alihkan kepada organisasai internasional tersebut.

4. Partisipasi organisasi internasional demikian bagaimanapun juga tidak boleh 
menghasilkan suatu penambahan representasi yang seyogyanya menjadi hak Negara-negara 
anggotanya yang merupakan Negara-negara Peserta, termasuk hak-hak dalam pengambilan 
keputusart.

5. Partisipasi organisasi internasional demikian bagaimanapun juga tidak boleh 
memberikan hak-hak apapun berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-negara anggota 
organisasi tersebut yang t idak merupakan Negara Peserta pada Konvensi ini.

6. Dalam hal terdapatnya suatu pertentangan antara kewajiban-kewajiban 
organisasi internasional berdasarkan Konvensi ini dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan 
perjanjian yang mernbentuk organisasi tersebut atau tindakan-tindakan apapun yang 
bertalian dengannya, maka kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini harus 
diutamakan.



433

Pasal 5

Deklarasi, pemberitahuan dan komunikasi

1. Piagam konfirmasi formal atau aksesi suatu organisasi internasional harus 
memuat suatu deklarasi yang memperinci hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini yang 
kompetensinya telah dialihkan kepada organisasi tersebut oleh Negara-negara anggotanya 
yang merupakan Peserta pada Konvensi ini.

2. Suatu Negara anggota organisasi internasional harus, pada saat is meratifikasi 
atau melakukan aksesi pada Konvensi ini atau pada saat organisasi internasional tersebut 
mendeposit piagam konfirmasi formal atau akscsinya, tergantung daripada yang mana 
yang'lebih akhir, membuat suatu pernyataan yang memperinci hal-hal yang diatur dalan= 
Konvensi ini yang. kompetensi mengenainya telah dialihkannya kepada organisasi tersebut.

3. Negara-negara Peserta yang menjadi Negara anggota suatu organisasi 
internasional yang merupakan Peserta pada Konvensi ini. hams dianggap mempunyai 
kompetensi atas semua hal yang diatur oleh Konvensi ini yang pengalihan kompetensinya 
kepada organisasi tersebut tidak secara khusus dideklarasikan, diberitahukan atau 
dikomunikasikan oleh Negara-negara tersebut berdasarkan pasal ini.

4. Organisasi internasional tersebut dan Negara-negara anggotanya yang 
merupakan Negara-negara Peserta harus segera memberitaliuikan depositaii Konvensi ini 
mengenai setiap perobahan dalam pembagian kompetensi, termasuk pengalihan baru 
mengenai kompetensi, yang diperinci dalam deklarasi berdasarkan ayat 1 dan 2.

5. Setiap Negara-negara dapat meminta kepada organisasi internasional dan 
Negaranegara anggotanya yang merupakan Negara Peserta untuk memberikan informasi 
mengenai siapa di antara organisasi tersebut dan Negara-negara anggotanya yang 
mempunyai kompetensi berkenaan dengan setiap masalah tertentu yang timbul. Organisasi 
tersebut dan Negara-negara anggota yang bersangkutan hams memberikan informasi ini 
dalam waktu yang layak. Organisasi internasional dan Negara-negara anggotanya dapat juga, 
alas prakarsa sendiri, memberikan informasi ini.

6. Deklarasi, pemberitahuan dan komunikasi mengenai informasi berdasarkan 
pasal ini harus memp mlmci sifat dan luasnya kompetensi yang dialihkan.

Pasal 6
Tanggung jawab dan kewajiban mengganti kerugian

1. Para Peserta yang mempunyai kompetensi berdasarkan pasal 5 Lampiran ini 
wajib bertanggung jawab atas kalalaian untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atau atas 
setiap pelanggaran lainnya terhadap Konvensi ini.
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2. Setiap Negara Peserta dapat mcminta suatu org: i i  '.::si internasional atau Negara-
negara anggotanya yang merupakan Negara Peserta mcngcnai infurrnasi tentang siap ayang ber-
tanggung jawait alas sesuatu hal Ierter;tu. Urganisasi tersebut dan Negara-negara anggota yang 
hetsangkutan wajih memherikan infoimasi ini. helalaian n einherikan inforntasi ini clalam waktu yang 
layak atau pemberian informasi yang hertcntangan mengakihatkan tanggung jawab hersama dan 
hcrenteng.

Pasal 7
Penyelcsaian sengketa

I . Pada waktu pen'lepusitan piagam konfirmasi brutal alau setiap saat sesudah itu, s e l !
organisasi internasional wajih deng;m helms nretnilih, dengan jalan pernyataan tcrtulis, sat ii atatr lebih 
dari cara untuk penyelesaian sengketa perih;rl interpretasi atau penerapan Konvcnsi ini, schagaimana 
dimaksudkan dalam pasal 287. ayal I (a), (c) atau (d).

flab XV herlaku mutatis mutandis Icrhadap setiap sengketa antara para Peserta pada 
Konvensi ini, yang sate atau Iehih daiipadanya adalah orgamisasi internasional.

3. Apahila suatu organisasi internasional dan sale atau lebih Negara anggotanya me-
rupakan pihak hersama clalam suatu sengketa, atau para pihak yang mempunyai kepentingan yang 
sauna, maka organisasi internasional tersebut harts dianggap tclalt meneritna prosedur untuk 
penyelesaian sengketa itu yang soma seperti Negara anggola tersebut, akan tctapi apabila snafu 
Negara anggota tclah memilih hanya Mahkamah Internasional herdasarkan pasal 287, maka organisasi 
tersebut clan Negara anggota yang bersangknlan ,hares dianggap tclah menerima arbitrasi sesuai 
dengan Lampiran VII , kccuali jika para pihak clalam sengkcla hersepakat sceara lain.

Pasal 8
Berlakunya flab XVII

flat) XVII berlaku mutatis mutandis Icrhadap snafu organisasi internasional, kecuali yang 
berkenaan dengan hal-hal hcrikut

(a) piagam konfirmasi formal atau akscsi suatu organisasi internasional tidak boleh 
dimasukkan dalarn perhitungan clalam penerapan pasal 308, ayat 1;

(b) (i) suatu organisasi internasional mcmpunyai keniampuan eksklusif berkenaan dengan 
penerapan pasal 312 dan 315, scluas kompetensi yang dipunyainya herdasarkan 
pasal 5 Lampiran ini atas seluruh pokok masalah amandemen tersebut.

(ii) piagam konfirmasi formal atau akscsi suatu organisasi internasional atas semua 
amandemen, yang atas seluruh pokok-pokok masalahnya organisasi internasional 
tersebut mernpunyai kompetensj herdasarkan pasal 5 Lampiran ini, h,.arus dipandang 
sehagai piagam ratifikasi atau akscsi masing-masing Negara anggota yang 
merupakan Negara Peserta, untuk tujuan penerapan pasal 316 ayat I ,  2 dan 3;
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(iii) piagam konfinnasi formal atau aksesi organisasi internasional tidak boleh dirnasukkan 
dalam perhitungan dalam penerapan pasal 316 ayat 1 dan 2, berkenaan dengan semua 
amandemen lainnya;

(c) (i) suatu organisasi internasional tidak dapat menarik diri dari Konvensi ini sesuai dengan 
pasal 317 jika safah satu Negara anggotanya merupakan Negara Peserta dan jika is masih 
tctap memenuhi kwalifikasi yang diperinci dalam pasal 1 Lampiran ini;

(ii) suatu organisasi internasional harus menarik diri dari Konvensi ini apabila tidak ada 
satupun Negara anggotanya mcrupakan Negara Peserta atau jika organisasi internasional 
tersebut tidak lagi memenuhi kwalifikasi yang diperinci dalam pasal 1 Lampiran ini. 
Penarikan diri yang demikian harus segera berlaku.


