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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

KONSEPSI NEGARA DAN TERBENTUKNYA NEGARA 

 Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki unsur 

kualifikasi-kualifikasi yang memberikan definisi atau pengertian tentang negara 

serta unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 

1993 unsur suatu negara adalah (1) penduduk yang tetap; (2) wilayah yang pasti; 

(3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara 

lain.20 

 Keempat unsur tersebut, menurut Parthiana dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) unsur pokok, yaitu: Pertama, unsur faktual atau riil. Unsur yang faktual atau 

riil merupakan unsur yang mudah diamati secara fisik yaitu unsur penduduk, 

wilayah, atau pemerintahan. Kedua, unsur yang tidak riil merupakan unsur yang 

tidak mudah untuk diamati secara fisik, hal tersebut disebabkan karena unsur ini 

bersifat relatif dan subjektif. Unsur yang tidak riil ialah unsur ke empat yaitu 

kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dimana dalam 

praktiknya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain 

merupakan unsur yang sangat menentukan apakah kelompok individu yang telah 

memenuhi persyaratan atau unsur penduduk, wilayah dan pemerintahan dapat 

                                                             
20 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, 2011, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, hlm, 3. 
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disebut sebagai negara atau tidak. Unsur ke empat inilah yang menjadi penentu 

apakah sekelompok individu mendiami suatu wilayah dengan pemerintahannya 

layak disebut sebagai subyek hukum internasional atau tidak.  

1. Wilayah Negara 

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti 

yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan 

suatu wilayah negara (territorial integrity and sovereignity) yang dimuat dalam 

berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan intergritas 

wilayah suatu negara ini antara lain ditujukkan dengan adanya larangan untuk 

melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Kepastian 

dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang fundamental, 

sebagai suatu penyelenggaraan negara dalam beraktivitas dan melakukan hubungan 

dengan negara lain. Dalam ruang lingkup hukum internasional, pengakuan 

internasional terhadap suatu negara didadasrkan pada terpenuhi atau tidaknya 

syarat-syarat berdirinya suatu negara terutama dalam konteks wilayah daratan, laut 

dan udaranya. Dalam konteks hukum internasional negara dimanifestasikan atau 

terbentuk oleh setidak-tidaknya unsur-unsur yang sebagaimana tertuang dalam 

Konvensi Montevideo Tahun 1993 tentang Hak dan Kewajiban Negara. 

a. Unsur Negara 

1) A permanent population (penduduk yang permanen) 

Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. 

Jika membicarakan negara, maka sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat 

manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan, dan manusia itu 

berbentuk kelompok mayarakat. Terbentuknya kelompok masyarakat karena 
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manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (zoon politicon), sebagaimana 

pendapat Aristoteles. Hidup bermasyarakat merupakan suatu kelompok yang 

mempunyai ide dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Dalam pengamatan 

ilmu modern adanya ide atau cita-cita untuk bersatu serta kesatuan senasib dan 

seperjuangan disebut sebagai tekad untuk membentuk suatu nation (bangsa). Oleh 

karena itu pengertian masyarakat tersebut menjadi pengertian rakyat, yang berarti 

lebih condong ke arah konsepsi politik.  

Oppeinheim-Lauterpacht Pakpahan mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup 

bersama. Mereka merupakan suatu masyarakat meskipun berasal dari keturunan 

yang lain, menganut kepercayaan yang berbeda, atau memiliki warna kulit yang 

tidak sama.  

 Pada umumnya penduduk suat negara terdiri dari 2 (dua) tipologi. Pertma, 

penduduk yang merupakan warga negara yang disetiap negara merupakan 

mayoritas dari jumlah penduduknya, dimana penduduk tersebut secara permanen 

didalam wilayah negara yang bersangkutan serta memiliki hubungan khusus dan 

timbal balik dengan negara tersebut. Kedua, penduduk yang bukan warga negara 

adalah orang asing atau orang yang bukan warga negara dari negara yang 

bersangkutan atau ada juga orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan 

(stateless). 

2) Defined teritory (wilayah yang pasti) 

Defined territory adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat 

bermukim penduduknya. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap 

apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang 
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dituangkan melalui demarkasi dan dilineasi batas wilayah. Pengertian wilayah 

adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. 

Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan laut. 

Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas 

menjadi wilayah negara. Wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan 

pantai. Negara menempati suatu teritorial dengan batas-batas tertentu yang 

dianggap sebagai esensi utama suatu negara.  

 Menurut Willoughby, eksistensi negara sangat bergantung pada hak negara 

atas teritorial yang dimilikinya sebagai sebuah kesatuan sosial yang nyata juga 

sebagai kesatuan geografis.  

3) Goverment (pemerintahan yang berdaulat) 

Penduduk yang mendiami atau bermukim disuatu wilayah, hidup dengan 

mengorganisasikan diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara. Guna 

mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan 

masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam 

masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan 

dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk 

menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara. 

4) A capacity to enter the relation with other states (kemampuan untuk 

mengadakan hubungan dengan negara lain) 

Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional dengan 

negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan 

situasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional ini 

memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan Adanya negara-negara lain 
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terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. Dengan demikian 

adanya pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang 

melandasi eksistensi suatu negara baik secara de facto (pada kenyataannya) dan de 

jure (berdasarkan hukum). Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan 

hukum dengan subjek hukum internasional lain dapat dipandang sebagai 

manifestasi dari kedaulatan negara, khususnya kedaulatan yang bersifat eksternal 

(kedaulatan ke luar). Kedaulatan eksternal inilah yang menjadi salah satu 

kewenangan negara dalam melakukan hubungan hukum internasional. Sedangkan 

kedaulatan internal bukan merupakan faktor penentu dari eksistensi suatu negara, 

oleh karena itu hukum internasional tidak berurusan langsung dengan masalah 

dalam negeri masing-masing negara.21 

b. Bagian-bagian Wilayah Negara 

Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah 

merupakan tempat dimana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas 

masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam 

wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilayah negara 

sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian telah diratifikasi melalui 

undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 yang 

memuat perjanjian-perjanjian atau traktat/treaty yang menjadi dasar dalam 

penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam ruang lingkup 

yurisdiksi negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar wilayah negara dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; Pertama, Wilayah Berdasarkan Pendekatan 

Teritorial. Wilayah ini merupakan wilayah di mana negara tersebut dibentuk, 

                                                             
21 Ibid, hlm. 7. 
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mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah 

berdasarkan pendekatan teritorial ini terdiri dari daratan dan perairan, dan juga laut 

teritorial serta ruang udara yang ada diatasnya. Kedua, Wilayah Berdasarkan 

Pendekatan Sumber Daya Alam, wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja 

terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan 

dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan wilayah perairan, 

khususnya wilayah laut dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapan 

pantainya terdapat laut. 

1) Wilayah Darat 

Wilayah darat adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman 

atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Di 

wilayah daratan jugalah pemerintah negara melaksanakan dan mengendalikan 

segala kegiatan pemerintahan yang berdaulat. Antara wilayah daratan negara yang 

satu dengan negara yang lain haruslah tegas dan jelas batas-batasnya. Batas-batas 

wilayah daratan pada umumnya ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis 

batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan. Wilayah daratan tidak hanya 

meliputi permukaan tanah daratan, tetapi juga meliputi tanah dibawahnya. 

Mengenai batas kedalaman tanah dibawah daratan yang merupakan wilayah negara, 

hingga saat ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

kedaulatan negara atas wilayah tanah dibawah daratan tersebut adalah sampai pada 

kedalaman yang tidak terbatas. Negara atas wilayah tanah dibawah daratan tersebut 

memiliki kedaulatan yang permanen atas sumber-sumber daya alam yang 

terkandung didalamnya.22 

                                                             
22 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803/XVII, tanggal 14 Desember 1962 tentang 

“Kedaulatan Permanen atas Sumber Kekayaan dan Sumber Daya Alam”. 
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2) Wilayah Udara 

Dalam hukum Romawi, ada suatu abdagium yang menyebutkan, bahwa “Cujus 

est soluni, ejus est usque ad coelum”. Artinya, barang siapa yang memiliki sebidang 

tanah maka ia juga memiliki segala-galanya yang berada diatas permukaan tanah 

tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada didalam tanah. Dapat 

dikatakan bahwa, apabila suatu negara memiliki tanah maka dengan sendirinya 

negara itu akan memiliki ruang udara diatasnya. Ruang udara yang merupakan 

bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak diatas permukaan wilayah 

daratan dan diatas permukaan wilayah permukaan perairan. Sedangkan mengenai 

batas luar dari ruang udara yang merupakan bagaian dari wilayah negara, sampai 

kini belum ada kesepakatan dari masyarakat internasional.  

3) Wilayah Perairan 

Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan atau 

disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah 

suatu negara. Hal ini berarti bahwa, disamping perairan yang tunduk pada 

kedaulatan negara karena merupakan bagian wilayahnya ada pula bagian perairan 

yang berada diluar wilayahnya atau tidak tunduk pada kedaulatan negara. Perairan 

seperti ini misalnya adalah laut lepas (high sea). Dalam konteks hukum nasional, 

wilayah perairan dalam diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 

tentang Perairan Indonesia. Wilayah Perairan atau Perairan Teritorial (Teritorial 

Waters) Indonesia meliputi Laut Teritorial (Teritorial Sea), Perairan Kepulauan 

(Archipelagic Waters), dan Perairan Pedalaman (Inlands Waters). Sedangkan 

Perairan Pedalaman terdiri atas Laut Pedalaman (Internal Sea) dan Perairan Darat 

(Inlands Waters). 
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2. Kedaulatan Negara 

Kedaulatan negara merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. 

Kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan 

negara, daerah, dan sebagainya.23  

a. Teori Kedaulatan Negara  

Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, 

utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan 

dibawah kekuasaan lain. Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat 

internasional sangat penting peranannya. Menurut sejarah, asal kata kedaulatan 

berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah “souveregiy” yang 

kemudian berakar dari bahasa Latin, yaitu “supranus” yang mempunyai pengertian 

“yang teratas”. Tiap negara mempunyai sifat kedaulatan yang melekat pada jati diri 

negara itu sendiri, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu 

negara. Apabila suatu negara itu diakatan berdaulat, maka makna yang terkandung 

adalah bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi dan secara de facto 

menguasai.24 Kedaulatan negara tidak bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada 

batas-batas tertentu yaitu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur 

dalam hukum internasional. Hal inilah yang kemudian disebut dengan istilah 

kedaulatan negara bersifat relatif (Relative Sovereignty Of State). Dalam konteks 

hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan 

menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah 

negara lain.  

                                                             
23 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 188. 
24 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

2012, hlm, 103. 
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Kedaulatan negara menurut Jean Brodin merupakan atribut dan ciri khusus suatu 

negara, tanpa adanya kedaulatan maka tidak akan ada yang dinamakan suatu 

negara. Menurut Yudha Bakti Ardiwisastra bahwa dalam perkembangannya, 

dimana negara dikatan berdaulat apabila negara tersebut mampu dan berhak 

mengatur dan mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam dan luar negeri, 

dengan tidak bergantung kepada negara lainnya.25  

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri 

hakiki dari negara dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-

batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi yang dibatasi oleh batas-batas 

wilayah negara itu, diluar wilayahnya, negara tersebut tidak lagi memiliki 

kekuasaan demikian. Kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan 

utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-

pembatasan berupa hukum internasional maupun kedaulatan dari sesama negara 

lainnya.26 

Kedaulatan negara dalam implementasinya dimanifestikan menjadi 2 (dua sisi). 

Pertama, Kedaulatan Internal (ke dalam). Kedaulatan ini merupakan kekuasaan 

tertinggi suatu negara untuk mengatur masalah-masalah dalam negerinya. 

Kedaulatan internal dari suatu negara diwujudkan dalam otoritas negara dalam 

menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh 

negara tersebut, sistem politik, kebijakan-kebijakan dalam negeri, maupun hal-hal 

yang berkaitan dengan pembentukan sistem hukum nasional dimana dalam 

penentuan ke semua hal tersebut tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Dalam 

                                                             
25 Yudha Bakti Ardiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negaradi Forum Pengadilan Asing, Alumi, 

Bandung, 1991, hlm. 42. 
26 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku 1-Bagian Umum, Bina Cipta, 

Bandung, 1982, hlm. 15. 
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konteks kedaulatan Negara Indonesia, kedaulatan intern negara Indonesia tertuang 

dalam pasal 25A Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut memuat aspek 

geopolitik Negara Indonesia yaitu Wawasan Nusantara. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kedaulatan internal (kedaulatan ke dalam) Negara Indonesia 

dimanivestasikan melalui Wawasan Nusantara. 

Ke dua, Kedaulatan Eksternal (ke luar). Sisi eksternal dari kedaulatan negara 

dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara untuk 

mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerjasama atau hubungan 

internasional dengan negara lain maupun sesama subjek hukum internasional. 

Kemampuan dan kewenangan tersebut antara lain berupa peran dan serta dalam 

perundingan, konferensi internasional, penandatanganan perjanjian internasional 

baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, kerjasama internasional dalam 

berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional dan sebagainya yang 

berkaitan dengan hubungan internasional antar negara. Keterlibatan negara dalam 

aktivitas hubungan internasional harus tetap memperhatikan dan tunduk terhadap 

prinsip-prinsip dan kaedah hukum internasional sebagai pembatasan atas 

implementasi eksternalitas kedaulatan negara. Selain prinsip-prinsip hukum 

internasional dan kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan yang universal juga 

berperan sebagai pembatas eksternalitas dari kedaulatan negara. Dalam kaitan 

dengan kedudukan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

kemampuan berhubungan dengan negara lain berpijak pada konsep “Hidup 

berdampingan secara damai” dan prinsip “bertetangga yang baik”. Dari konsep dan 

prinsip tersebut tercermin dalam tindakan-tindakan  seperti: (1) saling menghormati 

integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing negara; (2) saling tidak 
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melakukan agresi; (3) saling tidak mencampuri urusan internal masing-masing 

negara; (4) persamaan kedudukan dan saling menguntungkan; dan (5) hidup 

berdampingan secara damai. 

Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim mengatakan bahwa salah satu sumber 

hukum formil dari Hukum Tata Negara adalah traktat atau perjanjian. Dalam 

prespektif yuridis normatif, kedaulatan ekstern dapat di unjukkan melalui berbagai 

ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun peraturan yang 

ada dibawahnya. Secara konstitusional pengaturan hubungan antara Indonesia 

dengan negara tetangga dapat dilihat pada Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-undang 

Dasar 1945, yang mengatur tentang perjanjian internasional, pengangkatan duta 

dan konsul, dan penerimaan duta dari negara lain.27 Selain tertuang dalam Undang-

undang Dasar 1945, hubungan antara Indonesia dengan negara lain, diatur pula 

dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan yang 

terbaru adalah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Indonesia 

mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui beberapa cara yaitu, 

penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, 

dan cara-cara lain sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian 

internasional. Proses pembuatan perjanjian internasional dilakukan dalam 3 (tiga) 

tahap yaitu; (1) Perundingan; (2) penandatanganan; (3) Pengesahan (ratifikasi). 

Ratifikasi atau pengesahan tandatangan yang dilakukan oleh negara yang saling 

mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian merupakan hal yang sangat penting. 

                                                             
27 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op. Cit,  hlm. 49. 
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Ratifikasi dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat/warga negara. Sehingga 

diharapkan hasil dari perjanjian tersebut tidak menjadi kontra produktif bagi 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan publik.  

Melalui kedaulatan negara maka negara memperoleh hak, kekuasaan ataupun 

kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yurisdiksi negara berawal dari 

kedaulatan suatu negara, dimana dengan hal, kekuasaan dan kewenangan yang 

dimilikinya negara dapat mencapai tujuan yang akan dicapainya.28  

b. Teori Kedaulatan Negara di Laut 

Pada tahun 1982 tepatnya 30 april di New York, Konvensi Hukum Laut PBB 

(UNCLOS- United Nations Convention on the Law of the Sea) telah diterima baik 

dalam konferensi PBB tentang hukum laut III. Ketentuan-ketentuan hukum 

internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut 

merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982). 

UNCLOS tersebut mengatur tentang rejim-rejim hukum laut, termasuk hukum 

Negara kepulauan (yang mempunyai arti dan peranan penting untuk menetapkan 

kedudukan Indonesia dalam rangka implementasi wawasan nusantara sesuai 

amanat MPR RI) secara menyeluruh. Ketentuan-ketentuan hukum internasional 

yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu 

ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 

1982 (selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982. Zona-zona maritim yang 

termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman, perairan 

                                                             
28 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 346. 
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kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial. Menurut ketentuan-

ketentuan dalam Bab II, III dan IV Konvensi Hukum Laut 1982, negara pantai dan 

negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan 

kepulauan, dan laut territorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara 

diatasnya dan juga dasar laut dan tanah dibawahnya, demikian juga sumber daya 

alam yang terkandung didalamnya.  

Kedaulatan suatu negara di laut sangat tergantung kepada kemampuan negara 

tersebut melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang 

dikuasainya.  Semakin luas wilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara maka akan 

semakin besar pula tanggungjawab negara tersebut untuk mengawasinya.29 Dengan 

telah di ratifikasinya Deklarasi Djuanda sejak 13 Desember 1957 yang kemudian 

dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960, Indonesia secara 

sepihak telah menyatakan akan memikul tanggung jawab terhadap pengawasan 

wilayah laut yang semakin luas itu, yang memiliki luas wilayah 5 juta kilometer 

persegi, di mana 60 % dari luas wilayah itu (3 juta kilometer persegi) merupakan 

wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan RI. Ditinjau dari segi hukum 

internasional, ada dua acara untuk menjelaskan konsep kedaulatan di laut. Pertama, 

kedaulatan dilihat dalam kaitannya dengan zona maritime, di mana suatu negara 

pantai atau negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, 

perairan kepulauan dan laut territorial. Kedua, kedaulatan dikaitkan dengan 

yurisdiksi suatu negara pantai. Dalam pelaksanaan kedaulatan negara pantai, dan 

hak lintas damai kapa lasing di laut territorial, suatu negara pantai mempunyai 

wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

                                                             
29Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 20. 
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konservasi sumber daya hayati laut, pencegahan terhadap pelanggaran peraturan 

perundang-undangan dibidang perikanan dan pelestarian lingkungan laut negara 

pantai. Menurut Pasal 3, setiap negara diberikan hak untuk mentapkan lebar laut 

teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis 

pangkalnya. Kedaulatan suatu negara pantai atas laut territorial mutlak dan lengkap. 

Meskipun dibatasi oleh kewajiban-kewajiban internasional yang timbul dari 

ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional30. 

c.  Hukum Laut 

Hukum laut merupakan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur segala 

aspek yang berhubungan dengan laut. Hukum laut mengatur mengenai persoalan 

Batasan wilayah atau negara yang berhubungan dengan laut baik itu untuk laut 

didalam wilayah negara maupun diluar wilayah negara (laut lepas). Laut dapat 

digunakan sebagai jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan serta 

berbagai kepentingan lainnya. Hukum kelautan adalah hukum yang menyatakan 

pesisir pantai dan yang terkurung oleh daratan, dana tau organisasi internasional 

memberlakukan hubungannya dalam kaitan dari pokok-pokok ke yurisdiksi pesisir 

pantai suatu negara dan dalam kaitan ke daerah itu dari laut jauh diluar yurisdiksi 

nasional. Proses pembentukan hukum laut internasional ditentukan oleh tindakan 

negara-negara sebagai pelaksanaan perlindungan kepentingan negara masing-

masing. Tindakan-tindakan penggunaan laut itu dapat digolongkan sebagai berikut: 

(1) tindakan yang dilakukan untuk melindungi laut sebagai sumber kekayaan 

terutama perikanan; (2) tindakan yang menganggap laut sebagai jalur proteksi, baik 

yang bertujuan melindungi kepentingan keamanan dan pertahanan, bea cukai, 

                                                             
30 D.J Harris, Case and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, London, 2004, hlm. 

386. 
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kesehatan dan lain-lain; (3) tindakan yang bertujuan melindungi laut sebagai sarana 

komunikasi.31 Berkaitan dengan hukum laut negara sebagai sebuah entitas yang 

berdaulat memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan maupun 

kebijakan dalam kaitanya untuk menjaga kelestarian lingkungan laut agar selalu 

terpelihara dan terjaga dengan baik. 

3. Yurisdiksi Negara 

Dapat dikatakan bahwa yurisdiksi negara berawal dari kedaulatan suatu negara, 

dimana dengan hak, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliknya negara dapat 

mencapai tujuan yang akan dicapainya. 

a. Pengertian Yurisdiksi Negara 

Yuridisdiksi menurut hukum internasional adalah penerapan kekuasaan yang 

berdaulat tersebut, yang dilaksanakan oleh suatu negara “jurisdiction in 

international law, is the excercise by the state of its sovereign powers” dalam 

hubungan itu maka yurisdiksi nasional suatu negara merupakan penerapan 

“sovereign powers of a state” dan kedaulatan yang bersumber utuma pada “the 

right of national excistence” tepatlah bila dikatakan bahwa yirisdiksi nasional 

merupakan dasar kewenangan bertindak untuk mengatur hidup dan kelangsungan 

hidup suatu negara. Yurisdiksi merupakan kewenangan yang dimiliki negara untuk 

membuat peraturan perundang-undangan (prescriptive jurisdiction) dan 

kewenangan untuk menegakkan suatu keputusan yang didasarkan kepada 

perundang-undangan yang telah dibuat (enforcement jurisdiction). Negara 

merupakan anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa yang perlu berhubungan satu 

dengan yang lain serta setiap negara mempunyai kedudukan yang sama, maka 

                                                             
31 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Cetakan ke-3, Bina Cipta, Bandung, 1986, 

hlm,7. 
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pembatasan atas kedaulatan yang disebut sebagai “supreme authority” yang 

menjadi sumber yurisdiksi nasional.32 

Menurut Encyclopedia Americana sebagaimana dikutip oleh Parthiana ialah 

“Jurisdiction, in law a termfor power of authority. It usually applied to couts and 

quacy judicial bodies, describing the scope of their right to act. As applied to a 

state or nation, the terms means the authority to declare and enfonce law”.  

Artinya bahwa pada dasarnya yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, 

khususnya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan peradilan 

atau badan-badan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. 

Didalamnya tercakup pula batas-batas atau luasnya ruang lingkup kekuasaan atau 

kewenangan itu untuk membuat, melaksanakan atau menerapkan hukum yang 

berlaku maupun untuk memaksakannya kepada pihak-pihak yang tidak 

menaatinya. Apabila dikaitkan dengan negara maka yang dimaksud dengan 

yurisdiksi negara adalah kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu 

negara untuk membuat, melaksanakan, atau menerapkan hukum yang berlaku 

maupun untuk memaksakannya kepada pihak-pihak yang bertempat tinggal di 

wilayah negara tersebut. Yurisdiksi inilah yang menjadi dasar dalam penerapan 

hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yurisdiksi nasional yang 

telah memberikan dasar kewenangan untuk bertindak, sekaligus juga memberikan 

pembatasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Indonesia sebagai 

negara yang merdeka telah menjadi subyek hukum internasional, pada dasarnya 

telah dilengkapi dengan kedaulatan berupa kekuasaan untuk bertindak ke dalam 

maupun ke luar. Kedaulatan itulah yang memberi dasar hak untuk sekaligus 

                                                             
32 M. Dimayarti Hartono, Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai 

Negara Nusantara, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm 25. 
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menegakkan kedaulatan yang dijabarkan dalam bentuk kewenangan atas hak yang 

dimiliki oleh suatu negara seperti halnya dalam masalah yurisdiksi nasional, 

memberikan dasar sekaligus pembatasan atas tindakan yang dilakukan Indonesia 

sebagai suatu negara. 

b. Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Internasional 

Yurisdiksi negara dalam prespekif hukum internasional, menurut Imre Anthony 

Csabafi sebagaimana dikutip oleh Parthiana ialah: “state jurisdiction in public 

international law means the right of state to regulate of affect by legislative, 

excecutive, or judicial measure the right of persons, property, acts oe events with 

respect to matters not exclusively of domestic concern”artinya bahwa Yurisdiksi 

negara dalam hukum publik internasional berarti hak dari suatu negara untuk 

mengatur atau mempengaruhi dengan langkah-langkah atau tindakan yang bersifat 

legislatif, eksekutif, atau yudikatif atas hak-hak individu, hak milik, atau harta 

kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata 

merupakan masalah dalam negeri. Hukum internasional sebagai landasan 

implementasi yaitu meleputi Hak, kekuasaan dan kewenangan suatu negara tidak 

semata-mata hanya berkaitan dengan masalah dalam negeri, akan tetapi juga terkait 

dengan permasalahan yang melibatkan negara lain atau aspek internasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui hukum internasional negara dapat 

menjalankan hak, kekuasaan dan kewenangannya tersebut dengan tetap 

memperhatikan yurisdiksi negara lain. Aspek internasional inilah yang menjadi 

dasar bagi berlakunya hukum internasional bagi suatu negara dalam menjalin 

hubungan dengan negara lain. 
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c. Macam-macam Yurisdiksi Negara 

1) Yurisdiksi Teritorial 

Yurisdiksi teritorial adalah yurisdiksi suatu negara untuk mengatur, menerapkan 

dan memaksakan hukum nasional negara tersebut terhadap segala sesuatu yang 

terjadi dalam lingkup wilayah negara bersangkutan. Dalam ranah hukum 

internasional, wilayah negara meliputi wilayah daratan dan tanah yang ada dibawah 

wilayah daratan tersebut yang batasnya ke arah bawah tak terhingga, wilayah 

perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah laut pedalaman 

ataupun dibawah perairan kepulauan, dan ruang udara diatas wilayah daratan dan 

di atas wilayah perairan. Dengan demikian secara garis besar dapat dikatakan 

bahwa segala peristiwa yang terjadi didalam batas-batas wilayah suatu negara 

sepenuhnya merupakan kewenangan negara yang bersangkutan dan harus tunduk 

pada yurisdiksi teritorial negara tersebut. Namun demikian hal tersebut harus tetap 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum internasional dalam menjalin 

hubungan baik dengan negara lain. 

2) Yurisdiksi Eksklusif 

Yurisdiksi eksklusif muncul sebagai akibat adanya keinginan dan kemampuan 

negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya serta 

mengeksploitasi sumberdaya alamnya sebagai akibat dari kemajuan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya negara-negara 

tersebut melakukan klaim-klaim sepihak sebagai pembenar terhadap upaya yang 

dilakukan berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah 

didalamnya beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Klaim sepihak 

tersebut berkembang menjadi kaedah hukum kebiasaan internasional yang 
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kemudian melalui Konfensi Hukum Laut Tahun 1958 diformulasikan dalam 

Konvensi tentang Landas Kontinen (Convention on Continental Shelf). Melalui 

konvensi ini dinyatakan bahwa negara pantai melaksanakan hak berdaulat 

(sovereign rights) pada landas kontinennya untuk maksud dan tujuan 

mengeksplorasi serta mengeksploitasi sumberdaya alamnya.33 Hak-hak tersebut 

bersifat eksklusif dalam pengertian bahwa jika negara pantai tidak mengeksplorasi 

dan mengeksploritasi sumberdaya alamnya, tidak satupun pihak dapat melakukan 

aktivitas demikian atau melakukan klaim atas landas kontinen tersebut tanpa 

persetujuan dari negara pantai. Mengacu pada UNCLOS 1982, yurisdiksi eksklusif 

tidak saja pada landas kontinen negara pantai, akan tetapi juga meliputi Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara pantai. Pada ZEE ini haruslah mendapat ijin dan 

persetujuan dari negara pantai yang memiliki yurisdiksi eksklusif tersebut.34 

4.  Delimitasi Batas Maritim 

a. Pengertian delimitasi batas maritim 

Delimitasi batas maritim antarnegara adalah penentuan batas wilayah atau 

kekuasaan suatu negara dengan negara lain di laut. Perlunya penegasan batas dalam 

pengelolaan laut dapat dipicu juga dengan munculnya negara baru. Negara baru ini 

tentu dihadapkan pda sejumlah kewajiban dan tantangan internasional yang harus 

dipenuhi, salah satunya ialah batas maritim internasional. Penentuan batas sangat 

penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi (jurisdictional clarity 

and certainy).35 Hal ini dapat memberikan keuntungan multi dimensi misalnya 

dalam memfalisitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan 

                                                             
33 Pasal 2 ayat (1) Konvensi tentang landas kontinen (Convention on Continental Shelf). 
34 Pasal 56 ayat (1) UNCLOS1982. 
35 Prescott dan Scholfield 2005: 216-218. 
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berkesinambungan serta peningkatan keamanan maritim (maritime security). 

Perjanjian batas maritim akan memberikan jaminan hak negara pantai untuk 

mengakses dan mengelola sumberdaya hayati maupun non hayati (living and non 

living) yang berada pada batas-batas maritim negara. Seperti yang dikemukakan 

oleh International Boundary Research Unit (IBRU), bahwa pemerintah si seluruh 

dunia secara langsung ataupun tidak langsung telah sepakat bahwa batas maritim 

yang terdefinisikan dengan jelas merupakan hal yang penting bagi hubungan 

internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif. Pentingnya klaim 

maritim berkaitan dengan isu keamanan, akses dan pengelolaan sumber daya laut, 

serta penyeimbangan antara hak dan kewajiban negara pantai yang bersangkutan. 

Delimitasi batas maritim dapat menjadi salah satu cara yang efektif bagi negara 

baru untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum dan legitimasi negara 

tersebut. Delimitasi juga mempengaruhi zona pertampalan (tumpang tindih) klaim 

maritim yang berpotensial menimbulkan konflik antara negara-negara bertetangga 

deengan menghilangkan sumber-sumber friksi dan sengketa dalam hubungan 

internasional.36 Batas maritim antar negara adalah masalah yang sangat penting 

bagi negara pantai seperti Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan. 

Memahami detimilasi batas maritim secara komprehensif membutuhkan 

penguasaan materi dari berbagai sumber, baik yang bersifat utama maupun 

pendukung. Dalam mempelajari delimitasi batas maritim harus terlebih dahulu 

memahami dasar hukum, aspek ilmiah dan aspek teknis dengan baik. Delimitasi 

batas maritim diatur oleh Hukum Internasional, dalam hal ini Hukum Laut (law of 

the sea). Melalui konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), telah dihasilkan 

                                                             
36 I Made Andi Arsana, Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Tekis dan Yuridis, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm, 3. 
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tiga konvensi PBB tentang hukum laut atau dikenal dengan United Nations 

Convention on the Law of the Sea UNCLOS.37 Ketiga konferensi yang dilakukan 

oleh PBB ialah Pertama, Konferensi Jenewa 1958 (UNCLOS I) yang menghasilkan 

4 konvensi perjanjian internasional meliputi Konvensi tentang Laut Teritorial dan 

Zona tambahan, Konvensi tentang Laut Bebas, Konvensi tentang Perikanan dan 

Konservasi Sumber Kekayaan Hayati Di Laut Bebas, dan Konvensi tentang Landas 

kontinen. Kedua, konfensi Janewa 1960 (UNCLOS II) tidak menghasilkan 

kesepakatan apapaun yang tertuang dalam perjanjin internasional dan ke tiga 

Konfesi PBB tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS III) yang kemudian 

menghasilkan United Nations Convention in the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 

1982). UNCLOS 1982 saat ini berlaku dan diratifikasi oleh sebagian besar negara 

pantai di dunia karena merupakan salah satu sumber hukum yang paling banyak 

digunakan dalam delimitasi batas maritim.  UNCLOS 1982 menjadi dokumen 

kunci yang memberikan bingkai legal (legal frame) bagi delimitasi batas maritim. 

Menurut hukum laut internasional yang salah sataunya ialah UNCLOS 1982, 

sebuah negara pantai baik itu negara benua (continental state) maupun negara 

kepulauan (archipelagic state) seperti halnya Indonesia berhak mengkliam wilayah 

maritim tertentu yang bisa diukur dari garis pangkalnya. Wilayah maritim yang bisa 

diklaim tersebut meliputi perairan pedalaman (internal waters), perairan kepulauan 

(archipelagic waters) khusus untuk negara kepulauan, laut teritorial (teritorial sea) 

sejauh 12 mil laut, zona tambahan (contiguous zone) sejauh 24 mil laut, zona 

ekonomi eksklusif ZEE (Exclusive Economic Zone, EEZ) sejauh 200 mil laut, dan 

landas kontinen (continental shelf). 

                                                             
37 Ibid, hlm, 7. 
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Sebelum melakukan delimitasi batas maritim, hal penting yang harus diketahui 

adalah yurisdiksi maritim yang berhak diklaim oleh sebuah negara pantai, demikian 

juga negara tetangganya. Dengan mengetahui kemungkinan klaim kawasan 

maritim ini maka akan diketahui kawasan mana yang perlu dilakukan delimitasi 

Delimitasi perlu dilakukan jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih 

negara di suatu kawasan perairan laut. Untuk dapat melakukan klaim atas yurisdiksi 

maritim referensi pengukurannya harus jelas. Inilah yang disebut dengan garis 

pangkal. Garis pangkal atau baselines adalah garis yang merupakan referensi 

pengukuran batas terluar laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim lain sebuah 

negara pantai. Garis pangkal juga meempresentasikan batas perairan pedalaman 

yang berada disebelah dalam garis pangkal ke arah daratan (landward). Secara 

umum, sebuah negara dimungkinkan menggunakan tiga jenis garis pangkal yang 

meliputi garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan.  

1) Garis pangkal normal 

Garis pangkal normal dijelaskan dalam pasal 5 UNCLOS sebagai garis air 

rendah (the low-water) di sepanjang pantai sepertiterlihat pada peta skala besar 

yang diakui oleh negara pantai yang bersangkutan. Sebagai pengertian umum, garis 

pangkal normal bisa disamakan dengan garis air rendah disepanjang pantai benua 

dan/atau pulau. Pengertian ini meliputi batas terluar bangunan pelabuhan, garis air 

rendah di sepanjang objek elevasi surut dan garis air rendah karang atol serta 

gugusan karang di sekitar pulau.  

2) Garis pangkal lurus 

Pasal 7 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa garis pangkal lurus (untuk laut 

territorial) bisa digunakan jika garis pantai benar-benar menikung dan memotong 
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ke dalam atau bergerigi (deeply indented and cut into), atau jika pulau tepi (fringing 

island) disepanjang pantai yang tersebar tepat disekitar (immediate vicinity) garis 

pantai. Garis pangkal lurus adalah yang terdiri atas segmen-segmen lurus 

menghubungkan titik-titik tertentu yang memenuhi syarat.  

3) Garis pangkal kepulauan 

Penerapan garis pangkal kepulauan adalah alternatif garis pangkal kepulauan 

yang ditarik untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar dan karang dalam 

sebuah kepulauan. Untuk dapat memenuhi syarat penggunaan garis pangkal 

kepulauan sesuai dengan UNCLOS, ada 4 (empat) persyaratan utama yang harus 

dipenuhi seperti yang diatur dalam pasal 47 UNCLOS 1982, yaitu: 

(1) Seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi 

bagian dari sistem garis pangkal kepulauan. 

(2) Perbandingan antara luas perairan dan daratan di dalam sistem garis 

pangkal harus berkisar antara 1:1 dan 9:1. 

(3) Panjang suatu segmen garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 

100 mil laut, kecuali hingga 3 persen dari keseluruhan jumlah garis 

pangkal yang melingkupi suatu negara kepulauan boleh melebihi 

100 mil laut hingga Panjang maksimum 125 mil laut. 

(4) Arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh 

dari konfigurasi umum kepulauan38.  

b. Klaim Atas Wilayah Maritim 

Ada dua jenis zona maritim yaitu zona nasional dan zona internasional. Zona 

maritim nasional meliputi perairan pedalaman (internal waters), perairan 

                                                             
38 Pasal 47 ayat (3) UNCLOS 1982. 
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kepulauan (archipelagic waters), laut territorial (territorial sea), zona tambahan 

(countiguous zone), zona ekonomi eksklusif ZEE (exclusive economic zone) dan 

landas kontinen (continental shelf). Sedangkan zona maritim internasional terdiri 

dari laut bebas (high seas) dan dasar laut dalam (deep seabed).  

1) Perairan Pedalaman 

Definisi tentang perairan pedalaman ini termuat dalam Pasal 8 UNCLOS 1982 

dan pasal 5 ayat (1) Konvensi Laut Teritorial (Territorial Sea Convention). Perairan 

pedalaman juga dikenal dengan istilah lain yaitu perairan nasional atau perairan 

interior. Zona maritim ini merupakan perairan yang berada di sisi dalam garis 

pangkal yang diukur ke arah daratan. Prescott dan Schofield mengemukakan bahwa 

suatu negara bisa mengklaim atau memiliki perairan pedalaman jika negara tersebut 

menggunakan selain garis air rendah (low-water line) sebagai garis pangkal. Negara 

memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman dengan pengecualian 

bahwa hak lintas damai tetap berlaku bagi kapa lasing di kawasan yang tidak 

dikategorikan sebagai perairan pedalaman sebelum ditentukannya sistem garis 

pangkal lurus. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila negara pantai suatu saat 

mengubah cara penarikan garis pangkalnya maka kapa lasing tetap mempunyai hak 

untuk lewat di perairan pedalaman sebelum perubahan garis pangkal dilakukan. 

Negara pantai memiliki hak untuk membuka pelabuhan atau teluknya bagi kapal 

laut asing jika memang negara tersebut menghendaki. Dalam hal ini, maka berarti 

bahwa kapal-kapal asing telah menempatkan dirinya dalam yurisdiksi negara 

pemilik pedalaman tersebut. Hal ini menyebabkan kapal asing tersebut harus 

tunduk kepada hukum nasional tempat perairan pedalaman itu berada. 
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2) Laut Teritorial 

Pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa lebar laut territorial bisa mencapai 

batas hingga 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial. Pasal 4 

menambahkan bahwa batas terluar laut territorial adalah suatu garis sebagai tempat 

kedudukan titik-titik pada jarak terdekat dari titik garis pangkal yang sama dengan 

lebar laut territorial seperti dinyatakan Pasal 3 (The Manual on Technical Aspect of 

the United Nation Convention on the Law of the Sea) 2006 (TALOS, 2006) 

menekankan bahwa laut territorial diukur dari garis pangkal kea rah laut dengan 

jarak yang tidak melebihi 12 mil laut. Didalam laut teritorialnya, sebuah negara 

pantai memiliki kedaulatan penuh, tetapi padanya berlaku hak lintas damai bagi 

kapal-kapal asing. Hal ini berarti bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan atau 

hak seperti hak yang berlaku pada wilayah darat, hanya saja dengan kewajiban 

untuk mengijinkan kapa lasing melintas di laut teritorialnya sepanjang kapa lasing 

tersebut tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan 

keamanan negara yang dilewati diatur didalam Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982. 

Rejim laut territorial memuat ketentuan sebagai berikut: 

(1) Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, 

ruang udara diatasnya, dasar laut, dan tanah dibawahnya serta 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 

(2) Dalam laut territorial berlaku lintas damai bagi kendaraan-kendaraan 

asing. Kendaraaan asing yang menyelenggarakan lintas damai tidak 

boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap 

kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai 

serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian, 
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mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan 

melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya langsung 

dengan lintas damai. 

(3) Negara pantai berhak membuat peraturan lintas laut damai yang 

berkenaan dengan  keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, 

perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel 

bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegaham terhadap 

pelanggaran atas peraturan perikanan, pengurangan dan pengendalian 

pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan 

pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiscal, imigrasi dan 

kesehatan. 

3) Zona Tambahan 

Pasal 33 UNCLOS  menyatakan bahwa zona tambahan adalah zona maritime 

yang berdampingan dengan laut territorial dan merupakan area tambahan. Zona 

tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Garis pangkal 

yang dimaksud adalah garis pangkal yang sama dengan referensi pengukuran lebar 

laut territorial. Menurut UNCLOS 1982, sebuah negara pantai harus memutuskan 

apakah akan mengklaim zona tambahan atau tidak karena zona ini tidak diberikan 

secara otomatis kepada negara pantai. Pada zona tambahan negara pantai dapat 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang perlu, untuk: 

(1) Mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya 

di bidang bea cukai, fiscal, kemigrasian dan kesehatan yang berlaku 

di wilayah darat dan laut territorial negara pantai. 
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(2) Menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan tersebut yang dilakukan diwilayah darat dan laut territorial 

negara pantai39. 

4) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah suatu rezim atau pranata hukum laut 

internasional yang boleh dikatakan masih baru. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 

1982, Pasal 55 ZEE merupakan suatu daerah atau area yang terletak di luar dan 

berdampingan dengan laut teritorial. Hal ini menunjukkan bahwa ZEE berada 

diluar wilayah negara atau bukan merupakan wilayah negara, tetapi negara pantai 

yang bersangkutan memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu. Disamping 

itu, hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh negara lain pada ZEE itu 

juga diaku. Lebar ZEE ditegaskan dalam Pasal 57 Konvensi tersebut, bahwa ZEE 

itu tidak boleh melebihi dari 200 mil laut, diukur dari garis pangkal. Jadi, untuk 

menentukan lebar 200 mil laut, garis atau tempat pengukurannya adalah garis 

pangkal. Menurut Pasal 36 Konvensi 1982, didalam ZEE negara pantai harus 

mempunyai: 

(1)  Hak-hak berdaulat (souvereign right) untuk keperluan eksplorasi 

dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik 

hayati maupun nonhayati dari perairannya, seperti misalnya 

produksi energi air, arus dan angina ataupun gelombang. 

(2) Yurisdiksi-yurisdiksi seperti ditentukan dalam Konvensi, seperti 

hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau 

buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, 

                                                             
39 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op.Cit.,  hlm. 69. 
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melakukan riset atau penelitian ilmiah kelautan, melakukan 

perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. 

(3) Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan 

didalam Konvensi Hukum Laut 1982. 

Dalam melaksanakan hak-hak, kebebasan maupun yurisdiknya 

tersebut di dalam ZEE, negara pantai berkewajiban untuk menghormati 

hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh negara lain.  

5) Landas Kontinen (Continental Shelf)  

Menurut Djunarsjah sebagaimana dikutip oleh Arsana, Landas Kontinen pada 

mulanya diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut 

sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut. Pasal 

1 Konvensi tentang Landas Kontinen menyebutkan bahwa landas kontinen 

diartikan sebagai dasar laut dan tanah dibawahnya yang bersambungan dengan 

pantai tetapi diluar wilayah laut territorial sampai pada kedalaman 200 meter atau 

lebih, sepanjang kedalaman air laut diatasnya masih memungkinkan untuk dapat 

mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber alamnya. Dalam UNCLOS 1982, 

ketentuan yuridis batas landas kontinen diatur secara khusus dalam BAB VI Pasal 

76-85. Menurut Pasal 76 ayat (1) dinyatakan bahwa Landas Kontinen suatu negara 

pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan 

laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah 

daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari 

garis pangkal dimana laut territorial diukur.40 

                                                             
40 Pasal 76-85 UNCLOS 1982. 



45 
 

5. Hukum Perikanan 

a. Pengertian Hukum Perikanan 

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, di 

antaranya adalah banyaknya nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan 

usaha perikanan tangkap dan adanya potensi perikanan yang dimiliki oleh 

Indonesia. Akibat dari adanya faktor tersebut maka Indonesia mempunyai 

kepentingan untuk memanfaatkan perikanan laut lepas, mengingat perikanan 

nasional sudah mulai jenuh sebagai akibat jenuhnya perikanan dunia, sehingga 

perlu dimanfaatkan perikanan laut bebas (laut lepas) dan juga dalam rangka 

memanfaatkan hak perikanan Indonesia. Perikanan adalah kegiatan manusia yang 

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. 

Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya 

mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah 

yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI No. 31/2004, 

sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45/2009, kegiatan yang termasuk 

dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Hukum 

perikanan bukanlah merupakan hal yang baru karena sejak zaman kolonial Belanda, 

sudah dibentuk lima peraturan hukum nasional yang mengatur mengenai perikanan 

yaitu meliputi:  

a. Staatsbland Tahun 1916 Nomor 157;  

b. Staatsbland Tahun 1920 Nomor 396;  

c. Staatsbland Tahun 1927 Nomor 144;  

d. Staatsbland Tahun 1927 Nomor 145; dan  

e. Staatsbland Tahun 1939 Nomor 442.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Amfibi
https://id.wikipedia.org/wiki/Avertebrata
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Setelah Negara Indonesia merdeka dalam masa waktu 40 tahun dalam kurun 

waktu yang cukup lama tersebut kemudian dibentulah Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1985 tentang Perikanan, yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 

1985 No. 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Setelah berjalan 

kurang lebih delapan tahun, Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam 

Lembaran Negara Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433, dan 

diberlakukan pada 6 Oktober 2004. Undang-undang ini dibentuk sebagai respon 

atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai Perikanan 

memiliki arti yang lebih luas, yaitu: 

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai 

dari praproduksi, produksi, pengelolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.41  

Pengelolaan sumber daya perikanan dewasa ini diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai acuan bagi peraturan teknis 

perikanan. Salah satu pertimbangan disusunnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan adalah bahwa pengelolaan sumber daya ikan perlu 

dilakukan sebaik- baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam 

pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan 

peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang 

terkait dengan kegiatan perikanan dan bahwa kelestarian sumber daya ikan dan 

                                                             
41 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 

(1). 
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lingkungannya perlu dibina. Menurut Undang-undang Perikanan ini, wilayah 

pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi 

perairan Indonesia dan ZEE.42 Perairan diluar batas yurisdiksi nasional 

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau 

standar internasional yang diterima secara umum.43 Pengelolaan perikanan dalam 

wilayah pengelolaan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang 

optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.44 

Dalam hukum internasional negara pantai dan negara kepulauan mempunyai 

kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial , serta ruang 

udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya dan sumber daya alam yang 

terkandung didalamnya. Selain memiliki kedaulatan atas perairan nasional, negara 

pantai juga mempunyai hak-hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif 

sebagaimana diatur dalam Bab V Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. 

Ketentuan Bab V Konvensi Hukum Laut 1982 ialah menjamin negara-negara lain 

untuk menikmati kebebasan berlayar di zona ekonomi eksklusif , terbang diatasnya 

dan memasang kabel serta saluran-saluran pipa dibawah permukaan laut. 

Disamping itu, Bab V Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur secara khusus tentang 

pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan yang terkandung didalam zona 

maritime tersebut. Dari segi hukum laut internasional, masalah pengelolaan dan 

konservasi sumber daya ikan ini telah melahirkan suatu kajian hukum perikanan 

internasional. Hukum perikanan internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas 

hukum yang mengatur hubungan hukum dan aktivitas yang dilakukan oleh negara 

                                                             
42 Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. 
43 Pasal 5 ayat (2). 
44 Pasal 6 ayat (1). 
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dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ikan laut. Ruang lingkup 

perikanan internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982 antara lain mencakup 

ketentuan-ketentuan dari Bab V yang memberikan hak-hak berdaulat kepada 

negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan yang 

terkandung didalam zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dalam ketentuan Pasal 56 

Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif, 

negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, 

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non 

hayati dari periran diatas dasar laut serta tanah dibawahnya dan berkenaan dengan 

kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi zona ekonomi tersebut seperti produksi 

energi dan air, arus dan angin. 

b. Teori Perlindungan Lingkungan Laut 

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, 

diantaranya adalah banyaknya nelayan yang menggantungkan hidupnya dari 

kegiatan usaha perikanan karena banyaknya potensi perikanan yang dimiliki oleh 

Indonesia. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik 

terdiri dari kepulauan seluas 2,8 juta km2, laut territorial seluas 0.3 juta km2, luas 

ZEE sekitar 3,0 juta km2, Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah 

pulau 17.504 pulau45 untuk itu perlu adanya perlindungan lingkungan laut untuk 

melestarikan kekayaan alam bawah laut dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 

bagi negara Indonesia. 

                                                             
45 Pengaturan Hukum Zona Tambahan Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta, 

2010, hlm. 1. 
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Dalam mengelola potensi laut, dapat dibedakan tiga jenis laut yang penting bagi 

Indonesia yaitu: 

1) Laut yang merupakan wilayah Indonesia dan berada dibawah kedaulatan 

Indonesia. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perairan pedalaman, 

perairan kepulauan, dan laut territorial. 

2) Laut yang merupakan kewenangan Indonesia dimana Indonesia mempunyai 

hak-hak berdaulat atas sumber daya alamnya serta kewenangan untuk hal-

hal tertentu, yaitu jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas 

kontinen; dan 

3) Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, dimana keterkaitan Indonesia 

cukup erat walaupun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan kewilayahan 

ataupun kewenangan dan hak-hak berdaulat atas laut tersebut. Yang 

termasuk ke dalam kategori laut ini adalah laut lepas dan Kawasan dasar 

laut internasional.46 

Dalam mengelola Indonesia juga mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan 

perikanan dan melindunginya melalui pengelolaan perikanan Republik Indonesia 

dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta 

terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Segala kebijakan yang dijalankan demi 

upaya pelerstarian sumberdaya ikan tentunya merupakan hal yang sangat penting. 

Upaya untuk melestarikan sumberdaya perikanan bertujuan sebagai berikut: 

(a) Keberlanjutan sumber daya perikanan, yang dimaksud dengan 

keberlanjutan disini adalah penangkapan ikan yang dapat memenuhi 

                                                             
46 Hasyim Djalal, Mengelola Potensi Laut Indonesia, dalam Chandra Motik Yusuf, hlm. 27 
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kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan 

datang untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut dapat dikatakan 

pengelolaan ini memberikan semacam ambang batas terhadap laju 

pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumber daya alam yang terdapat 

didalamnya, indikator keberlanjutan sumber daya perikanan harus 

memenuhi 4 (empat) syarat yaitu ekonomi, social, ekologi dan pengaturan.47 

(b) Ekosistem yang terjaga, jika berbicara mengenai ekosistem maka yang 

harus dipertimbangkan adalah permasalahan genetika ikan, ukuran 

perikanan, dan segala yang menyangkut perikanan yang berhubungan 

dengan tingkat pemulihan ikan sebagai sumber daya yang dapat 

diperbaharui. 

Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat 

umum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.48 Ketentuan umum 

tentang kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan 

laut diatur dalam Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan kewajiban 

tersebut, ketentuan Pasal 193 memberikan hak kepada negara-negara untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam harus dilaksanakan sejalan dengan kebijakan 

lingkungan nasionalnya dan kewajiiban negara tersebut tentang perlindungan dan 

pelestarian lingkungan laut. Tindakan-tindakan yang harus diambil suatu negara 

untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi pencemaran lingkungan lautnya diatur 

dalam Pasal 194. Ketentuan Pasal 194 ayat (1) menyatakan bahwa negara-negara 

                                                             
47 Viktor dan Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, PT Pustaka Cedisindo, 

Jakarta Selatan, 2002, Hlm. 6.  
48 Penny, Richards, “Why Australia Ratified the Convention?”, dalam Maritim Tsyamenyi, Sam 

Bateman and John Delaney, hlm. 55. 
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berkewajiban untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, 

mengurangi, dan mengatasi pencemaran laut yang berasal dari sumber apapun 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pasal 192 Konvensi Hukum Laut 

1982. 

c. Pengertian Kapal Asing Menurut Hukum Indonesia dan Hukum 

Internasional 

Menurut Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 

angka 36 yang dimaksud dengan Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan 

jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi 

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang 

tidak berpindah-pindah. Sedangkan definisi dari Kapal Asing menurut Undang-

undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah kapal yang berbendera selain 

bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Kapal-kapal 

perikanan asing  terdapat aturan Hak Lintas Damai yang harus dipatuhi oleh setiap 

kapal. Pengaturan mengenai hak lintas damai dalam perairan Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia 

dengan PP Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air 

Asing dalam Perairan Indonesia.  

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 1960 menyatakan bahwa “Lalu 

lintas damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air 

asing”. Yang dimaksud dengan lalu lintas damai kendaraan air asing dalam 

peraturan pemerintah tersebut adalah pelayaran untuk maksud damai yang 

melintasi laut wilayah dan perairan Indonesia:  
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1. Dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia dan sebaliknya, dan 

2. Dari laut bebas ke laut bebas.49  

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, diatur 

lebih rinci mengenai Hak Lintas bagi Kapal-Kapal Asing, yaitu diatur dalam Pasal 

11 sampai Pasal 17 Undang-Undang tersebut, yaitu:  

Pasal 11 

(1)  Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, 

menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan 

Indonesia.  

(2)  Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial dan perairan ke-pulauan 

Indonesia untuk keperluan:  

1. melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau  

singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan  

di luar perairan pedalaman; atau  

2. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat  

berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.  

 (3) Lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terus- menerus, 

langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar 

sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang  normal, atau perlu 

dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi 

pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau 

kesulitan.  

Walaupun negara pantai mempunyai kedaulatan di laut territorial, namun 

negara-negara lain masih memiliki hak lintas damai. Pasal 17 Konvensi Hukum 

Laut 1982 yang termasuk ketentuan-ketentuan sub-seksi A menyatakan bahwa 

semua kapal, baik kapal-kapal negara pantai maupun kapal-kapal bukan negara 

                                                             
49 PP Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan 

Indonesia.  
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pantai mempunyai hak lintas damai melewati laut territorial. Pada Pasal 18 

selanjutnya menerangkan pengertian lintas dalam ayat (1) dan (2) sebagai berikut: 

(1)  Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of: 

a) Passing the sea without entering internal waters or calling at roadstead 

or port facility outside internal waters; or 

b) Proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or 

port facility. 

(2)  Passage shall be continuous and expeditious. However passage includes 

stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidental to 

ordinary navigation or are rendered necessary by force majeure or distress 

or for the purposes of rendering assistance to persons, ships or aircrafts in 

danger or distress. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa unsur pokok pertama bagi 

pengertian lintas damai adalah navigasi melalui laut territorial untuk keperluan 

melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau 

fasilitas pelabuhan diluar perairan pedalaman. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1), 

damai tidaknya suatu lintas ditentukan oleh sifat dari lalu lintas itu yang tidsk boleh 

merugikan bagi kedamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai. Dalam Pasal 2 

Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan daftar kegiatan-kegiatan kapal asing 

yang dianggap tidak damai, yaitu: 

(a) Melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, 

keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara 

lain apapun yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang 

tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa; 
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(b) Melakukan latihan perang atau praktik dengan senjata macam apapun; 

(c) Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai; 

(d) Melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan 

mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai; 

(e) Meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan suatu peralatan dan 

perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; 

(f) Membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang atau orang dengan 

cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

bea cukai, fiscal, imigrasi dan saniter; 

(g) Melakukan perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan 

menimbulkan pencemaran yang parah; 

(h) Melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal; 

(i) Melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan lintas. 

Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak-hak kepada negara pantai untuk 

mengatur dan mengawasi lalu lintas damai dalam laut teritorialnya. Pertama, hak 

menetapkan kriteria lintas damai dan ke dua wewenang mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan lintas.50 Perkembangan konsepsi Laut 

Teritorial dalam Konferensi Kodifikasi Internasional yang diadakan oleh Liga 

Bangsa-Bangsa (LBB) di Den Haag dari tanggal 13 Maret s.d 13 April 1930 yang 

dihadiri oleh 47 negara. Tujuan utama dari Konferensi ini adalah untuk 

                                                             
50 Donald Rothwell, “Navigation Rights and Freedom”, dalam Martin Tsamenyi, Sam Bateman 

and John Delaney(eds), “The United Nations Convention on the Law of the Sea: What it means to 

Australia and Australia’s Maritime Industries”, Wollongong Papers on Maritime Policy No.8, 

Wollongong, New South Wales, Australia: Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, 

1996, hlm. 166. 
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membukukan (kodifikasi) dari berbagai aturan yang ada antara lain menghasilkan 

Final Act Kodifikasi Den Haag yang menyatakan bahwa wilayah negara meliputi 

suatu jalur laut yang disebut sebagai laut territorial termasuk ruang udara di atasnya, 

dasar laut, dan tanah yang ada dibawahnya (seabed and susoil). Dengan adanya hak 

lintas damai bagi kapa lasing, selama berada di laut territorial suatu negara maka 

tidak akan mengurangi hak negara pantai untuk mengatur segala tindakan tindakan 

yang diperlukan untuk mencegah segala gangguan terhadap keamanan, ketertiban 

umum, dan kepentingan fiskal negara pantai. Selain itu, kapal-kapal asing dalam 

melaksanakan hak lintas damai ini diwajibkan pula mentaati segala peraturan yang 

dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan kebiasaan internasional seperti 

tentang keselamatan dan keamaan pelayaran, perlindungan dari pencemaran yang 

dibawa kapal, perlindungan perikanan dan hak-hak serupa yang dimiliki oleh 

negara pantai.51 

6. IUU Fishing (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing) 

a. Pengertian Illegal Fishing di Indonesia  

Istilah illegal fishing populer dipakai oleh apparat penegak hukum dan instalasi 

terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara 

“Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik 

Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”. Pada 

salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta 

penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan 

untuk memberantas perjudian, premanisme, narkotika, illegal logging, illegal 

fishing, dan illegal minning serta memproses secara hukum aparat Polri yang 

                                                             
51 Syamsumar Dam, Politik Kelautan, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 15. 
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terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008).52 Dari 

sinilah awal mula dapat diketahui istilah illegal fishing yang digunakan dalam acara 

resmi oleh lembaga negara.  

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. 

Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish  dalam bahasa 

inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.53 Illegal 

fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh atau kapal asing 

pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara 

tersebut atau dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, memberi Batasan pada istilah illegal fishing, yaitu 

pengertian illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing yang secara harfiah 

dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang 

tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada 

suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia54. 

Merujuk pada pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat 

diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum 

terjadi di Indonesia yaitu55: 

b. Penangkapan ikan tanpa izin; 

c. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 

d. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; 

                                                             
52 “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia 

(Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”, 9 Februari 2009, 
http://www.dpr.go.id  
53 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cetakan ke-1, hlm. 80. 
54 Nunung Mahmudah, ILLEGAL FISHING Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah 

Perairan Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 80. 
55 Mukhtar Api, “Illgal Fishing di Indonesia”, 9 Maret 2015, http://mukhtar-

api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html. 

 

http://www.dpr.go.id/
http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html
http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html
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e. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin. 

 

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi 

yang berwenang dan tidak sesuai dengan pengaturan undang-undang 

nasional; 

b. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan 

perikanan regional, namn tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara 

tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi 

tersebut. 

c. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang 

sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan; 

d. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment di 

tengah laut). 

 

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan sebagai berikut: 

a. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian 

dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan ikan tersebut 

dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara 

untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum 

internasional; 

b. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan 

regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang 

mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi 

tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan 

dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. 

 

Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal lintas 

negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan bagi Indonesia dan 

negara-negara di Kawasan lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, social dan 

ekologim praktik illegal fishing merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan 

suatu wilayah negara.56 Kegiatan illegal fishing yang sering kali terjadi di wilayah 

                                                             
56 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia, (Surabaya: 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016), hlm. 1. 
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pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing 

(KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tindakan kapal nelayan asing 

yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi 

kekayaan alam didalamnya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. 

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tentunya bertentangan 

dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran 

hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia merupakan segala bentuk 

penangkapan ikan yang melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di 

perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.57 

b. Pengertian Illegal Fishing menurut Hukum Internasional 

IUU fishing poses a direct threat to food security and socioeconomic stability in 

many parts of the world. Illegal, unreported, and unregulated fishing activities 

violate both national and international fishing regulations.58 IUU fishing is a 

global problem that threatens ocean ecosystems and sustainable fisheries. Illegal, 

unreported and unregulated (IUU) fishing is fishing which does not comply with 

national, regional or global fisheries conservation and management 

obligations. IUU fishing can occur within zones of national jurisdiction, within 

areas of control of regional fisheries bodies, or on the high seas. With 

                                                             
57 Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. 
58 National Oceanic and Atmospheric Administration, Understanding Illegal, Unreported, 

Unregulated Fishing, June 28, 2017. 
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the increasing demand for fishery products and the decline of fishery resources, the 

increasing incidence of IUU fishing has been of great concern to responsible 

fishing nations.  

llegal fishing refers to fishing activities conducted in contravention of 

applicable laws and regulations, including those laws and rules adopted at the 

regional and international level. Unreported fishing refers to fishing activities that 

are not reported or are misreported to relevant authorities in contravention of 

national laws and regulations or reporting procedures of a relevant regional 

fisheries management organization. Unregulated fishing occurs in areas or for fish 

stocks for which there are no applicable conservation or management measures 

and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State 

responsibilities for the conservation of living marine resources under international 

law. Fishing activities are also unregulated when occurring in an RFMO-managed 

area and conducted by vessels without nationality, or by those flying a flag of a 

State or fishing entity that is not party to the RFMO in a manner that is inconsistent 

with the conservation measures of that RFMO.59 Artinya bahwa IUU fishing 

merupakan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan dan stabilitas sosial 

ekonomi dibanyak bagian dunia. Kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak 

dilaporkan, dan tidak diatur melanggar peraturan penangkapan ikan nasional dan 

internasional. IUU fishing adalah masalah global yang mengancam ekosistem laut 

dan perikanan berkelanjutan. Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan 

tidak diatur (IUU) adalah penangkapan ikan yang tidak memenuhi kewajiban 

                                                             
59 https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-
fishing Diakses tanggal 26 Februari, 2019. 

https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/national/international-affairs/regional-international-agreements
https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing
https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing
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konservasi dan pengelolaan perikanan nasional, regional atau global. IUU fishing 

dapat terjadi di dalam zona yurisdiksi nasional, dalam area kendali badan perikanan 

regional, atau di laut lepas. Dengan meningkatnya permintaan akan produk 

perikanan dan berkurangnya sumber daya perikanan, meningkatnya insiden 

penangkapan ikan IUU menjadi perhatian besar bagi negara-negara penangkap ikan 

yang bertanggung jawab. Penangkapan ikan illegal mengacu pada kegiatan 

penangkapan ikan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku, termasuk hukum dan peraturan yang diadopsi ditingkat regional dan 

internasional. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan mengacu pada kegiatan 

penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara keliru kepada 

otoritas terkait yang bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional atau 

prosedur pelaporan organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan. 

Penangkapan ikan yang tidak diatur terjadi di daerah atau untuk stok ikan yang 

tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku dan dimana kegiatan 

penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak konsisten dengan 

tanggung jawab Negara atas konservasi sumber daya kehidupan hayati dibawah 

hukum internasional. Kegiatan penangkapan ikan juga tidak diatur ketika terjadi di 

daerah yang dikelola RFMO (Regional Fisheries Management Organization dan 

dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau oleh mereka yang mengibarkan 

bendera Negara atau entitas penangkapan ikan yang bukan merupakan pihak 

RFMO dengan cara yang tidak konsisten dengan langkah-langkah konservasi dari 

RFMO. 
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Dalam UNCLOS 1982, secara pasti UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai 

illegal fishing. Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam 

kerangka IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing practices pada saat 

diselenggarakannya forum CCAMLR (Commision for Conservation of Artarctic 

Marine Living Resources) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. IUU Fishing dapat 

dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:
60

 

a. Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan 

wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara 

tersebut; 

b. Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau 

ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara 

tersebut; dan  

c. Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah 

atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun 

data kapal dan hasil tangkapannya.  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, semua negara 

baik negara pantai (coastal state) maupun negara tak berpantai (land lockes state) 

mempunyai hak untuk memanfaatkan laut lepas dan memiliki kebebasan yang 

diakui secara universal. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan berlayar 

(freedom of navigation), kebebasan penerbangan (freedom of overflight), kebebasan 

memasang pipa dan kabel bawah laut (freedom to lay submarine cables and 

pipelines), kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lain (freedom to 

                                                             
60 https://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurut-unclos- 

1982-studi-kasus-volga-case/ Diakses tanggal 5 November 2018.  

 

https://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurut-unclos-%201982-studi-kasus-volga-case/
https://rezaaidilf.wordpress.com/2012/11/18/penegakan-hukum-iuu-fishing-menurut-unclos-%201982-studi-kasus-volga-case/
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construct artificial islands and other installations permitted under international 

law), kebebasan menangkap ikan (freedom of fishing) dan kebebasan melakukan 

riset ilmiah (freedom of scientific research). Semua kebebasan tersebut harus 

dilakukan oleh setiap warga negara dengan mengindahkan kepentingan negara lain 

dalam melaksanakan hak yang sama dan ketentuan hukum internasional lain yang 

berlaku diatasnya. Khusus dalam hal penangkapan ikan, Pasal 116 Konvensi 

Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada suatu negara untuk mengirimkan 

armada perikanan nasionalnya ke laut lepas.61  

Pengertian Illegal Fishing yang dikeluarkan oleh International Plan of Action 

(IPOA) – illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh 

FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries 

(CCRF). Pengertian illegal fishing dijelaskan sebagai berikut.62 

1. Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the 

jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention 

of its laws and regulation. Artinya ialah kegiatan penangkapan ikan yang 

dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan 

merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi 

atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan 

peraturan negara itu. 

2. Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a 

relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate 

                                                             
61 Melda Kamil Ariadno, “Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas”, 

Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 No. 2, 2005, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 503-504. 
62 Ibid, Mukhtar Api, “Illgal Fishing di Indonesia”, 9 Maret 2015, http://mukhtar-

api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html. 

http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html
http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html
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in contravention of the conservation and management measures adopted by 

the organization and by which states are bound, or relevant provisions of 

the applicable international law. Kegiatan penangkapan ikan yang 

dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang 

tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, 

Regional Fisheries Management Organization (RFMO), tetapi 

pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan 

konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. 

Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain 

yang berkaitan dengan hukum internasional. 

3. Activities in violation of national laws or international obligations, 

including those undertaken by cooperating stares to a relevant regional 

fisheris management organization (RFMO). Kegiatan penangkapan ikan 

yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan 

internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota 

RFMO. 
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B. HASIL PENELITIAN 

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENENGGELAMAN 

KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA 

Sejak dibentuk oleh Presiden Jokowi pada oktober 2015, Untuk mendukung misi 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden Joko Widodo kemudian 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115/2015 tentang Satuan Tugas 

Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau dikenal dengan sebutan Satgas 

115. Satgas 115 telah menenggelamkan 317 sepanjang tahun 2018 kapal ikan yang 

melakukan tindakan pencurian ikan secara illegal di perairan Indonesia.63 Satgas 

115 menemukan berbagai modus operasi illegal fishing, misalnya penggunaan 

bendera kemudahan (flag of convenience) oleh beneficitary owner yang berada di 

negara lain atau false claim bendera kebangsaan melalui pemalsuan dokumen 

certificate of registry.64 Penangkapan ikan secara illegal menjadi persoalan yang 

sangat besar dalam industri perikanan di Indonesia. Kegiatan illegal fishing yang 

paling sering terjadi yaitu di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, 

khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi wilayah operasional yang 

berbatasan dengan laut lepas. Kegiatan pencurian ikan ini dilakukan oleh kapal-

kapal asing (KIA) yang berasal dari negara tetangga.  

                                                             
63 Norman Edmin Elnizar, Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal terlibat Illegal Fishing, 

Kamis, 26 Oktober 2017, diakses pada 8-November 2018. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f149581edd7/begini-penjelasan-hukum-atas-

penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing 
64 Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, Susi Pudjiastuti: 633 Kapal Pencuri Ikan Sudah Ditangkap, Kamis 

22 November 2018, diakses pada 27-November 2018. https://bisnis.tempo.co/read/1148755/susi-

pudjiastuti-633-kapal-pencuri-ikan-sudah-ditangkap  

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f149581edd7/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f149581edd7/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing
https://bisnis.tempo.co/read/1148755/susi-pudjiastuti-633-kapal-pencuri-ikan-sudah-ditangkap
https://bisnis.tempo.co/read/1148755/susi-pudjiastuti-633-kapal-pencuri-ikan-sudah-ditangkap
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Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 14 zona 

fishing ground di dunia, saat ini hanya ada 2 (dua) zona yang masih potensial, dan 

salah satunya di perairan Indonesia.65 Pada tahun 2006 diperkirakan potensi 

perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton per tahun dengan rincian sebanyak 4,4 

juta ton dapat ditangkap diperairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun, pada tahun 2007 sisa potensi perikanan 

tangkap hanya tinggal 20%. Hal ini diduga sebagai akibat dari adanya tindakan 

illegal fishing di Wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan data dari Food and 

Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat 

illegal fishing diperkirakan mencapai 30 triliun per tahun. Dengan adanya 

penurunan hasil tangkapan ikan akibat dari banyaknya kegiatan illegal fishing hal 

ini menyebabkan perdagangan hasil ikan Indonesia jauh tertinggal dengan beberapa 

negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam sebagai negara yang 

memiliki share perdagangan terbesar ketiga dan keempat di dunia sedangkan 

Indonesia hanya menempati posisi ketujuh. Padahal Indonesia merupakan produsen 

ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan total produksi sebesar 5,3 juta ton 

untuk perikanan tangkap dan 4,7 juta ton untuk perikanan budidaya, jauh di atas 

Thailand dan Vietnam.66 

Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa 

izin serta mengekploitasi kekayaan alam didalamnya merupakan pelanggaran 

terhadap kedaulatan negara Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal merupakan 

                                                             
65  Tommy Sitohang. “Masalah Illegal, Unregulated Unreported Fishing dan Penanggulangannya 

melalui Pengadilan Perikanan.” Jurnal Keadilan: April 2005/2006, Vol. 4 No. 2, hlm. 58.  
66 Rifai Eddy dan Khaidir Anwar. “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan.” 

Jurnal Media Hukum, Desember 2014: Vol. 21 No. 2, hlm. 280. 
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salah satu upaya negara untuk mengamankan dan melindungi kekayaan alam laut 

Indonesia, yang merupakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk 

meminimalisir terjadinya praktek illegal fishing ini, pemerintah memuat 

serangkaian regulasi terkait penegakan hukum terhadap praktik ini, yakni dalam 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang 

tersebut terdapat serangkaian sanksi-sanksi pidana atas tindak pidana perikanan 

tersebut, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan pengenggelaman kapal 

yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin pemerintah.  

1. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing 

Kebijakan penenggelaman kapal asing dimaksudkan sebagai peringatan keras 

bagi pelaku illegal fishing sekaligus juga sebagai komitmen negara Indonesia dalam 

menjaga dan mengawasi kedaulatan negara di wilayah laut yang diharapkan dapat 

memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, produksi perikanan terus meningkat. 

Kenaikan produksi ini juga didukung kebijakan penenggelaman kapal yang 

dilakukan pemerintah. Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing 

bukanlah sesuatu hal yang baru melainkan berdasarkan pada Pasal 69 ayat (1) dan 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.  
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Pasal 69 

 

(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan 

penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan 

perikanan Negara Republik Indonesia. 

(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilengkapi dengan senjata api. 

(3)  Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, 

membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga 

melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara 

Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih 

lanjut. 

(4)  Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan 

khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan 

yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  

 

Yang dimaksud dengan kapal pengawas perikanan ialah kapal yang digunakan 

untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, 

dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat 

untuk pemprosesan lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, 

dalam hal tertentu Kapal Pengawas Perikanan, dalam hal ini pengawas perikanan 

atau Penyidik PNS Perikanan, juga dapat melakukan tindakan khusus berupa 

penenggelaman kapal asing yang melakukan kegiatan pencurian ikan.  

Namun dengan demikian penenggelaman kapal asing dilakukan dengan tetap 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta dipenuhinya bukti 

permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup untuk melakukan 

penangkapan kapal ikan berbendera asing adalah bukti yang meduga adanya tindak 

pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing.  
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Dasar hukum mengenai barang bukti mengacu pada pasal 76 A UU Perikanan, 

yang mengatur tentang: 

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari 

tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan 

setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. 

 

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 

69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), “Kebijakan penenggelaman kapal ikan 

berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana illegal fishing pada 

dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan 

barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan 

tindak pidana perikanan (illegal fishing). Pemusnahan tersebut bisa dilakukan 

dengan cara :  

a. dibakar; 

b. diledakkan; 

c. ditenggelamkan, dengan cara: 

1) dibocorkan pada dindingnya; 

2) dibuka keran lautnya; atau 

d. dikaramkan.67 

Sebelum dilakukannya tindakan penenggelaman kapal, pemerintah 

terlebih dahulu melakukan beberapa uapaya sebagai langkah 

penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing sebagai 

                                                             
67 Haryanto, Joko Setiyono, “Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh 

pemerintah Indonesia dalam prespektif hukum pidana internasional,” Jurnal Law Reform, Volume 

13, No. 1, 2017, hlm. 74. 
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upaya upaya untuk menanggulangi tindak pidana illegal fishing di 

Indonesia. Upaya-upaya tersebut diantaranya: 

1) Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan 

tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini 

dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta 

keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan 

lain-lain;  

2) Dihibahkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan 

tinggi, dan lain- lain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga 

kemudian “mangkrak” atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan 

pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak 

dikuasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya 

operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya  

3) Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan 

pengadilan. Dalam hal ini kapal ditangkap dan dirampas oleh 

negara, kemudian dengan bebagai pertimbangan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku, diputuskan untuk 

dilakukan lelang terhadap barang bukti berupa kapal ikan 

berbendera asing.68 

Kriteria kapal yang dapat dilakukan tindakan penenggelaman kapal dalam tindak 

pidana perikanan yaitu kapal perikanan berbendera asing yang diduga melakukan 

                                                             
68 Ibid., hlm. 74-75. 
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tindak pidana dibidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia (WPPNRI) dan pada saat akan ditangkap oleh kapal pengawas 

perikanan (kapal patroli), kapal asing tersebut berusaha ingin melarikan diri atau 

berusaha melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan kapal 

pengawas perikanan atau awak buah kapal perikanan. Selain itu, tindakan khusus 

ini juga dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu apabila 

kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti 

tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau tidak memiliki Surat 

Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) serta nyata-nyata menangkap dan/atau 

mengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(WPPNRI).  

2. Syarat-syarat Penenggelaman Kapal Asing 

Sebelum melakukan tindakan penenggelaman kapal asing, ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif dan syarat 

objektif. 

ii. Syarat subjektif, yaitu kapal melakukan menuver yang membahayakan 

dan/atau Nahkoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan. 

a) nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan 

perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal 

Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas 

Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke 

pelabuhan terdekat  
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b) kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau 

mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau; 

c) kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat 

menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal 

pengawas perikanan. 

iii. Syarat objektif terdiri dari: 

a) Syarat kumulatif: 

i. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing; 

ii. TKP (Locus delicti) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 

iii. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik 

Indonesia; dan 

iv. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah 

pimpinan. 

b) Syarat alternatif, yaitu: 

i. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan 

ii. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke 

pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan, 

dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau 

membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu 

tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang 
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mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun 

dan berbahaya. 

 

3. Proses Penenggelaman Kapal 

Kebijakan penenggelaman kapal oleh pemerintah (KKP) selama ini 

pengaplikasiannya sudah mematuhi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Proses sebelum eksekusi penenggelaman kapal sesuai putusan pengadilan adalah: 

a. Penenggalaman kapal yang dilakukan oleh penyidik selaku pelaksana 

mempertimbangkan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait. 

b. Memastikan kondisi kapal yang ditenggelamkan dalam kondisi bebas dari 

benda atau substansi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. 

c. Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi. 

Penanganan tindak pidana perikanan disikapi melalui penandatanganan Piagam 

Kesepakatan Bersama antara KKP dengan Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tindakan khusus membakar atau 

menenggelamkan kapal asing dengan bukti yang memadai menurut penjelasan 

pasal 69 ayat (4). Bukti permulaan adalah untuk menduga adanya tindak pidana di 

bidang perikanan oleh kapal berbendera asing. Bahwa bukti permulaan yang cukup 

tersebut adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh 

kapal ikan asing. Pelanggaran itu mencakup tidak memiliki surat izin usaha 

penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), serta nyata-

nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia. 

misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta 
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nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki WPP Negara 

Republik Indonesia. Sementara itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika 

akan dilakukan tindakan khusus tersebut. Syarat itu meliputi kapal berbendera asing 

dengan semua anak buah kapal (ABK) warga negara asing, tempat kejadian di 

wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dan tidak mempunyai dokumen apa pun 

dari Pemerintah Indonesia.  

Syarat lainnya, kapal sudah tua berdasarkan fakta surat atau tidak memiliki nilai 

ekonomis tinggi, kapal tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan karena mudah 

rusak atau membahayakan, serta kapal melakukan manuver yang membahayakan 

atau nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan.69 

Sebelum dilakukan tindakan khusus, TNI AL harus terlebih dahulu melakukan 

evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, 

mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti serta membuat 

berita acara. 

Alur proses penenggelaman kapal oleh pemerintah, dapat dilihat pada gambar 1 

berikut ini. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka Penenggelaman kapal 

dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsd).70 Gambar 1 menunjukkan bahwa proses penindakan 

terhadap barang bukti kapal pencurian ikan di wilayah teritorial Indonesia dapat 

dilaksanakan seketika dan melalui proses pengadilan. 

 

                                                             
69 Kompas.com  "Ini Prosedur Penenggelaman Kapal Asing Ilegal di 

Indonesia", https://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/15194921/Ini.Prosedur.Penenggelaman.

Kapal.Asing.Ilegal.di.Indonesia. Diakses tanggal 26 Februari, 2019. 
70 Caroline, Damanik, Kompas.com  "Menteri Susi Tenggelamkan 125 Kapal Pencuri Ikan, 

Mayoritas Asal Vietnam", https://regional.kompas.com/read/2018/08/21/18165991/menteri-susi-

tenggelamkan-125-kapal-pencuri-ikan-mayoritas-asal-vietnam. 21 Agustus 2018. 

http://kompas.com/
https://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/15194921/Ini.Prosedur.Penenggelaman.Kapal.Asing.Ilegal.di.Indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/15194921/Ini.Prosedur.Penenggelaman.Kapal.Asing.Ilegal.di.Indonesia
http://kompas.com/
https://regional.kompas.com/read/2018/08/21/18165991/menteri-susi-tenggelamkan-125-kapal-pencuri-ikan-mayoritas-asal-vietnam
https://regional.kompas.com/read/2018/08/21/18165991/menteri-susi-tenggelamkan-125-kapal-pencuri-ikan-mayoritas-asal-vietnam
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Gambar 1. Alur Proses Penenggelaman Kapal 

Penenggelaman Barang Bukti (Kapal) Pelaku  

Pencurian Ikan/ Scuttling of IIU Evidience (Ship) 

Ikan 

 

Pada Saat Kejadian Penangkapan/ At the 
time of the arrest 

 

At the time the arrest 

a. Kapal ditangkap dapat langsung 

dimusnahkan/ The capture vessels can be 

directly destroyed Pelaksana / Implementers: 

Kapal Pengawas & PPNS dari Pengawas 

Perikanan/PSDKP, TNI AL, serta POLRI 

/Stakeholders of supervisor instituion for IUU 

fishing) 

b. Landasan/ Based on: 

1. Bukti permulaan yang cukup/Sufficient initial 

evidence 

2. Objektif (berbendera asing)/objective/Foreign flag 

3. Subjektif (nahkoda bermanuver yang 

membahayakan & ada perlawanan)/Subjective 

(the captain maneuvered harm and resistance 

4. Nilai ekonomis rendah / low value 

5. Tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan/ Not 

possible to take to the base 

 

Proses Hukum/Law Procces 

Penyidikan/ Investigation 

Penuntutan/prosecution 

Persidangan/trial 

Putusan Pengadilan Negeri/ 

The dicision of district cout 

Putusan tetap/inchract Upaya hukum/ Legal effort 

1. Banding pengadilan tinggi/High Court 

Appeal 

2. Kasasi Mahkhamah Agung/ Supreme 

Cout Appeal 

3. Peninjauan kembai (PK)/Review 

 

Penenggelaman barang bukti (kapal)/ Scutting of IIU 

evidence (ship) 

a. Proses penyidikan/penuntutan/persidangan barang bukti 

(kapal) dapat ditenggelamkan melalui surat permohonan 

penyidik (KKP) kepada Ketua Pengadilan/The process of 

investigation / prosecution / trial of evidence (vessel) can be 

submerged through letter of request of investigator (KKP) to the 

Chief Justice. 

b. Permohonan disetujui: proses penenggelaman dari jaksa 

dilimpahkan ke KKP (Berita Acara Serah Terima 

Penenggelaman)/ Application is approved: the drowning process 

of the prosecutor is delegated to the CTF (Official Report on the 

Handover of Scuttling) 

c. TNI AL mengeksekusi penenggelaman/Navy Executes 

scuttling 

 

 

a. Barang bukti disita negara/ Evidence seized by 
the state 

b. Tersangka dipidana (nahkoda & awak kapal) 

The suspect is convicted (captain & crew) 
c. Denda/fine 
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Gambar 1, menunjukkan bahwa proses penindakan terhadap barang bukti kapal 

pencurian ikan di teritorial Indonesia dapat dilaksanakan seketika dan melalui 

proses pengadilan. Tulisan Budiman menjelaskan:  

“Pemeriksaan dokumen perizinan dan pemeriksaan alat tangkap yang 

tidak dimasukan ke dalam kapal oleh penyidik hanya dapat dilakukan setelah 

penyidik melakukan upaya menghentikan atau pengejaran seketika. Prosedur 

penghentian dan pengejaran seketika mengikuti 5 (lima) tahap ketentuan. 

Dari isyarat pengibaran bendera, lampu optis sampai terakhir tembakan ke 

arah bawah kapal yang diperkirakan tidak ditempati awak kapal”.71  

Tindakan seketika merujuk Pasal 111 UNCLOS ayat (1), yang secara umum 

mengatur tentang hak pengejaran seketika (hot pusuit). Menurut pasal ini Indonesia 

memiliki wewenang melakukan tindakan seketika, jika mempunyai alasan cukup 

mengira bahwa kapal asing melanggar peraturan perundang-undangan nasional 

yang berlaku.  

Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal 

perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 

dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan 

pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah. Hal itu 

sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap 

orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera 

asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia 

wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi 

dalam Pasal 93 ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau 

pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat 

                                                             
71 Budiman, H. (2015). Tenggelamkan Saja Kapal Asing Itu.http://www.kompasiana.com/ 

hendra_budiman/tenggelamkan-saja-kapal- asing-itu54f3cbd3745513802b6c8025 
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dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah. Pasal 

27 ayat (2) juncto Pasal 93 ayat (2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi 

kepada orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing 

dilengkapi dengan dokumen SIPI. Ketentuan materi kedua pasal tersebut relevan 

dikenakan bagi kapal berbendera asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan. 

Pasal 28 ayat (1) dalam UU Perikanan, juga menegaskan bahwa setiap orang yang 

memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkutan di WPP Indonesia wajib 

memiliki SIKPI. Ketentuan bagi mereka yang tidak memiliki SIKPI menurut Pasal 

94 UU Perikanan, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling 

banyak 1,5 miliar rupiah. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 94 ini merupakan kesatuan 

ketentuan yang akan dibebankan, apabila pemilik kapal dan/atau yang 

mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI.  
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C. ANALISIS 

 KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL 

FISHING MENURUT UNCLOS 1982 

1. Ketentuan Internasional Yang Memberikan Kepastian Hukum Terhadap 

Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing 

Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang 

melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE diatur dalam UNCLOS, yang 

kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1985, tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 

(Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut). Ratifikasi terhadap 

UNCLOS tentunya memberikan konsekuensi logis bagi Indonesia untuk 

melaksanakan amanat mengenai hak dan kewajiban negara Indonesia dalam 

mengelola wilayah kelautan berdasarkan hukum Internasional. Implikasi dari 

diratifikasinya UNCLOS 1982 ini mengharuskan Indonesia untuk menjaga 

kekayaan sumber daya alam laut, serta memanfaatkannya dengan optimal untuk 

memenuhi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia.  

Tindak pidana sektor perikanan terkait pencurian ikan diatur dalam UNCLOS 

pada Pasal 73 ayat (3), yang isinya:  

Pasal 73 ayat (3) 

Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak 

boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara 

negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan 

lainnya. 

Apabila dicermati Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa Indonesia 

mempunyai hak menggunakan regulasi nasionalnya pada lingkup yang ditentukan 
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oleh UNCLOS. Materi muatan yang terkandung dalam Pasal 73 ayat (3), secara 

jelas membatasi pengaturan hanya manusia dan bukan kapalnya. Menurut 

UNCLOS warga negara asing yang tertangkap hanya boleh diberikan sanksi denda 

dan kemudian dideportasi, sanksi tersebut tidak boleh mencakup pengurungan 

apabila tidak ada perjanjian bilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Pasal 

73 ayat (3) ini merupakan acuan ketentuan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 

Tahun 2004, tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan).  

Pasal 102 

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku 

bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia 

dengan pemerintah negara yang bersangkutan. 

Pasal 102 Undang-undang Perikanan dan pasal 73 ayat (3) UNCLOS, keduanya 

menjelaskan mengenai warga negara asing yang tertangkap melakukan kegiatan 

illegal fishing di wilayah perairan Indonesia didakwa dengan ancaman pidana 

penjara. Hal ini tidak dapat berlaku kecuali pemerintah mempunyai perjanjian 

bilateral dengan negara yang bersangkutan. Pasal 102 ini mengatur tentang 

kewenangan awak kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan (sesuai 

dengan ketentuan kerjasama antar negara). 

Pengaturan kewajiban kapal asing yang berada di wilayah laut nasional, sudah 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai 
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Melalui Perairan Indonesia dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. isi dari ketentuan 

pasal tersebut yaitu: 

    Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan 

Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan 

kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan 

politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan 

pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum 

dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 

Pada Pasal ini relevan untuk di terapkan dalam menindaklanjuti kapal 

berbendera asing pelaku illegal fishing dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 4 

ayat (1) huruf a kegiatan pencurian ikan termasuk ke dalam perbuatan ancaman 

terhadap kedaulatan negara Indonesia. Ketentuan nasional yang menguatkan sanksi 

bagi kegiatan yang dapat mengancam kedaulatan negara termuat dalam pasal 24 

ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yaitu: 

Pasal 24  

Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal 

asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan 

Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum 

internasional lainnya, dan peraturan perundang-perundangan yang 

berlaku.  

 

Pada Pasal 24 ayat (2) ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan kapal asing yang 

melintasi laut territorial harus tunduk terhadap penegakan hukum sesuai dengan 

hukum internasional yang berlaku serta harus tunduk dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di yurisdiksi nasional negara pantai.  

 



80 
 

2. Perlunya Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Penjamin 

Konsistensi Kepastian Hukum 

Kegiatan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya 

digambarkan melalui implementasi regulasi yang sudah dimiliki. Data di bawah ini 

merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. 

Tabel 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. 

Table 1. Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia. 

No. WPPN-RI Wilayah Pengelolaan Perikanan 

1. WPP RI 571  Selat Malaka/ Malacca Strait. 

2. WPP RI 572  Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda/ Indian Ocean 

west of Sumatra and Sunda Strait  

3. WPP-RI 573  Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut 

Sawu, dan Timor bagian Barat/ South Indian Ocean Java to southern 

Nusa Tenggara, Savu Sea, and West Timor. 

4. WPP-RI 711  Selat Karimata, Laut China Selatan, dan Natuna/ Karimata Strait, South 

China Sea, and Natuna. 

5. WPP-RI 712  Laut Jawa/Java Sea. 

6. WPP-RI 713  Selatan Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali/ South of 

Makassar, Bone Bay, Flores Sea, and Bali Sea. 

7. WPP-RI 714  Teluk Tolo dan Laut Banda/ Tolo Bay and the Banda Sea. 

8. WPP-RI 715  Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk 

Berau/ Tomini Bay, Maluku Sea, Halmahera Sea, Seram Sea, and Berau 

Bay.  

9. WPP-RI 716  Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera/ Sulawesi Sea and north of 

Halmahera Island.  

10. WPP-RI 717  Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik/ Cenderawasih Bay and the 

Pacific Ocean. 

11. WPP-RI 718 Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur/ Aru Sea, Arafuru 

Sea, and East Timor Sea 

Sumber: Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012/Source:Ministerial Decree No. KP RI. KEP.50 / MEN / 2012. 

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti 

pada tingkat program tertentu. Pembuatan kebijakan merupakan penjamin 
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konsistensi kepastian hukum, yang dibutuhkan guna memperhitungkan maupun 

mengantisipasi resiko diberlakukannya tindakan penenggelaman kapal sebagai 

peraturan publik. Sejak tahun 2003 Indonesia telah menunjukkan ketegasannya 

terhadap pelaku pencurian ikan. Lahirnya Lahirnya kebijakan penenggelaman 

kapal merupakan bentuk aksi reaktif diambilnya SDI di WPP Indonesia secara 

ilegal. Berdasarkan Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 

KEP.50/MEN/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan 

Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016 

(Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012).  

 Berdasarkan table 1, menjelaskan bahwa luasnya WPP yang dimiliki oleh 

Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pengawasan yang ketat untuk 

mencegah tindakan kegiatan pencurian ikan. Luasnya WPP Indonesia yang sangat 

menguntungkan, tentunya dapat menyebabkan adanya IUU fishing. Praktek IUU 

fishing inilah yang kemudian merusak ekosistem laut, kerugian negara, maupun 

dapat juga mengancam kedaulatan negara.  

Berdasarkan kajian terhadap aspek hukum, kebijakan penenggelaman kapal 

asing yang dilakukan oleh pemerintah (KKP) sudah selaras dengan amanat 

Undang-undang nasional dan ketentuan internasional (UNCLOS). Kebijakan 

penenggelaman kapa lasing pelaku illegal fishing diyakini tidak akan 

mempengaruhi hubungan multilateral Indonesia dengan negara lain.  
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Berikut ini ialah identifikasi ketentuan nasional maupun internasional terkait 

dengan kebijakan penenggelaman kapal asing secara jelas, diuraikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Identifikasi Regulasi Penenggelaman Kapal. 

Table 2. Identification of  Ship Sinking Regulations. 

No. Peraturan/Regulation Pasal/Clause Relevansi/Relevance 

1. United Nations Convention on the 

Law of the Sea (UNCLOS).  

 

73 ayat (3)/ 73 

paragraph (3).  

 

Pasal ini diterapkan untuk mengetahui batasan 

penerapan sanksi terhadap awak kapal perikanan 

yang melakukan pelanggaran di ZEE/ This 

article is applied to determine the limits of 

sanctions imposed on fishing crew members who 

committed violations in ZEE. 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1996, tentang Perairan Indonesia/ 

Law Number 6 Year 1996, 

concerning Indonesian Waters.  

 

24 ayat (2)/ 24 

paragraph (2).  

 

Pasal ini dijadikan dasar hukum menerapkan 

ketentuan nasional terhadap kapal perikanan 

berbendera asing yang merugikan negara di 

WPP Indonesia/ This article shall serve as the 

legal basis for applying national regulations on 

foreign flagged fishing vessels which are 

detrimental to the state in WPP Indonesia. 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004, perubahan terakhir melalui 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009, tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan/ Law 

Number 31 Year 2004, the latest 

amendment through Law Number 

45 Year 2009, concerning 

Amendment to Law Number 31 Year 

2004 regarding Fisheries.  

 

69 ayat (4)/ 69 

paragraph (4).  

 

 

27 ayat (2) 

juncto 93 ayat 

(2)/27 

paragraph (2) 

juncto 93 

paragraph (2). 

 

28 ayat (1) 

juncto 94/ 28 

paragraph (1) 

juncto 94 

102.  

 

Pasal 102 

Pasal ini digunakan sebagai payung 

hukum bagi individu yang melaksanakan 

penenggelaman kapal dengan bukti yang 

memadai/ This Article is used as a legal 

umbrella for individuals who carry out vessel 

sinks with sufficient evidence.  

Pasal ini dipakai sebagai petunjuk ketentuan 

sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang 

tidak memiliki SIPI/ This article is used as a 

guide to the provision of sanctions (criminal and 

fines) for individuals who do not have SIPI.  

 

Pasal ini diacu sebagai ketetapan sanksi (pidana 

dan denda) bagi individu yang mengangkut ikan 

menggunakan kapal tanpa dilengkapi SIKPI/ 

This Article is referred to as the provision of 

sanctions (penalties and fines) for individuals 

carrying fish by boat without being equipped 

with SIKPI  

Pasal ini terkait dengan koridor pemberian 

sanksi kepada warga negara asing yang terbukti 
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melakukan pidana perikanan di WPP Indonesia/ 

This article relates to the corridor of sanction 

to foreign nationals proven to conduct fishery 

crime in WPP Indonesia  

4. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, 

tentang Hak dan Kewajiban 

Kapal Asing Melaksanakan 

Lintas Damai Melalui Perairan 

Indonesia/ Government Regulation 

No. 36/2002 on the Rights and 

Obligations of Foreign Ships 

Implementing the Cross-Through of 

Indonesian Waters.  

4 ayat (1)/ 4 

paragraph (1).  

 

Pasal ini merupakan landasan hukum 

bagi kapal perikanan berbendera asing yang 

menganggu kedaulatan negara (pencurian ikan 

bisa dianggap kejahatan yang mengancam 

kedaulatan)/ This article is the legal basis for 

foreign flag vessels that interfere with state 

sovereignty (fish theft may be considered a crime 

that threatens sovereignty). 

 

Dalam table 2 tersebut menerangkan bahwa pelaku pencurian SDI diberikan 

tindakan tegas berupa denda/dideportasi tanpa dikenai pidana kurungan. Peran 

regulasi nasional bisa digunakan menyita kapal atau bahkan 

membakar/menenggelamkan. Berdasarkan kajian terhadap aspek hukum, kebijakan 

penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah (KKP) selaras dengan amanat 

UU nasional dan ketentuan internasional (UNCLOS). Kebijakan penenggelaman 

kapal asing pelaku illegal fishing ini diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan 

bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain.72 Implementasi 

hukum merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahan yang 

sah dari suatu kebijakan (meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan 

output atau outcomes bagi masyarakat).73Kegiatan penenggelaman kapal asing ni 

ialah bentuk implikasi kebijakan yang bertujuan memberikan efek jera kepada 

pelaku pencuri ikan, serta menjaga kewibawaan Indonesia dimata dunia. Other than 

                                                             
72 Abdul, F. 2016. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam 

Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, Hlm.156-

174. 
73 Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Ilmu 

Administrasi Publik. Makassar: Universitas Negeri Makasar, Volume 1 Nomor 1, Februari 2010, 

hlm. 1-11. 
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that Illegal fishing not only costs coastal states millions of dollars in lost revenue, 

but it robs fish from legitimate operators. In developing countries with few 

resources for monitoring and enforcement, rampant IUU fishing depletes stocks 

and damages marine ecosystems that local fishers rely on for survival. When IUU-

caught fish enters the legal marketplace, it may change the economic dynamics of 

supply and demand, reducing the potential earnings of legitimate fishers. This is 

especially true in developing nations.74 

 

 

 

 

                                                             
74 IUU- Illegal, Unreported, Unregulated Fishing https://globalfishingwatch.org/fisheries/iuu-

illegal-unreported-unregulated-fishing/ Diakses pada 25 Februari, 2019. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-36734578
http://www.reuters.com/article/us-westafrica-fishing-development-idUSKCN0ZF001
https://globalfishingwatch.org/fisheries/iuu-illegal-unreported-unregulated-fishing/
https://globalfishingwatch.org/fisheries/iuu-illegal-unreported-unregulated-fishing/
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