
 

ABSTRAK 

Hot pursuit merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai 

terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal asing di dalam wilayah laut negara 

pantai. Pengaturan mengenai hot pursuit diatur di dalam pasal 111 UNCLOS 

1982, namun UNCLOS 1982 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme 

pelaksanaan hot pursuit. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan 

dibahas mengenai pengaturan hot pursuit menurut hukum laut internasional dan 

implementasi hot pursuit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. 

penulisan skripsi ini merupakan penulisan yuridis-normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. 

Dari analisa yang dilakukan diketahui bahwa hot pursuit diatur di dalam 

konvensi Jenewa 1958 maupun UNCLOS 1982. Dalam pelaksanaannya hot 

pursuit dapat dilakukan hanya oleh kapal perang atau pesawa udara militer, atau 

kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal 

sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah yang diberi 

kewenangan untuk melakukan hot pursuit. Namun, mekanisme hot pursuit tidak 

diatur dengan jelas di dalam konvensi-konvensi tersebut. sehingga, mekanisme 

pelaksanaan hot pursuit tergantung dari teknis operasional negara pantai. 

Indonesia melalui TNI Angkatan Laut, KPLP, dan BAKAMLA diberi 

kewenangan untuk melakukan hot pursuit. namun, BAKAMLA tidak mempunyai 

tugas yang secara spesifik berada di bawah kewenangannya. BAKAMLA juga 

tidak dilengkapi dengan sarana prasarana pokok yaitu kapal. Dan prosedur atau 

mekanisme hot pursuit di Indonesia diatur di dalam suatu aturan internal TNI 

Angkatan Laut dan Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 

bukan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang memperbolehkan 

dilakukannya penembakan pada saat hot pursuit. Berdasarkan hal tersebut lebih 

baik dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Kelautan, mengenai kewenangan BAKAMLA agar tidak terjadi tumpang 

tindih kewenangan dengan TNI Angkatan Laut maupun KPLP. Dan Indonesia 

juga harus memperjelas mengenai mekanisme pelaksanaan hot pursuit di dalam 

wilayahnya melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. 

Kata Kunci : Hot Pursuit, UNCLOS 1982, Prakteknya di Indonesia. 
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