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KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah saya panjat- 
kan ke hadirat Allah. Yang Maha Kuasa, bahwa dengan berkat 
dan Rakhmat-Nya dapatlah saya menyelesaikan penyusunan Skrip
si ini sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hu

kum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya. 
Saya menyadari bahwa segala kemampuan yang ada pada diri sa
ya masih sangat terbatas, khususnya dalam usaha memproyektir 
adanya nilai-nilai ilmiah dalam pembahasan ini, Akan tetapi 
besar harapan saya, mudah-mudahan dan semogalah penulisan 

skripsi yang sangat sederhana ini dapat membawa manfaat da
lam usaha menambah pengetahuan,

Pada keserapatan ini saya mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdoel Rasyid, S.H.,
LL.M. selaku pembimbing pertama dalam penyusunan skripsi 
ini juga ucapan terima kasih saya tujukan pada Ibu Emmy 
Yuhassarie, S,H.,1L.M. yang telah memberikan catatan se- 
dikit dalam skripsi ini,

Dengan rasa keharuan, ucapan terima kasih saya hatur- 
kan kepangkuan ayahnda dan ibunda yang saya cintai atas 
segala pengorbanan dan dorongan hingga saya berhasil me
nyelesaikan skripsi ini. Juga kepada kakak-kakaku, adik- 
adiku serta teman-temanku yang dengan penuh pengertian dan 
keikhlasan ikut membantu dan memberikan dorongan saya dalam 
menyelesaikan penulisan ini. Akhirnya segala sumbangan pi-
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kiran dan kritik guna penyempurnaan ekripsi ini akan saya’+ 

terima dengan senang hati.

Surabaya, September 1983 

Arief Laksana
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BAB I

P E O A H U L U ' A N

1 .  Permasalahsn

Wilayah Indonesia yang merupakan paduan tunggal an- 
tara daratan, lautan, ruang udara di atasnya serta seluruh 
kekayaan alamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Dengan keadaan geograiis seperti itu maka per- 
lu pengaturan tersendiri pula. Salah satu tindak nyata 
bangsa Indonesia di dalam tekadnya kepada dunia internasi- 
onal adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 di sini di- 
tegaskan:

Bahwa, segala perairan di sekitar, diantara dan yang 
menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pula.u yang 
termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan ti
dak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian 
yang wajar daripada Negara Republik Indonesia. Lalu- 
lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal 
asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan 
dengan kedaulatan dan keselama.tan negara Indonesia. 
Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil 
yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik- 
titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik 
Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.
Jadi berdasarkan Deklarasi Juanda 13 Desember 195?

ini maka seluruh perairan yang berada diantara pulau-pulau
Indonesia serta udara di atasnya merupakan suatu kesatuan

Mochta.r Kusumaatmadja, Perkembanftan Hukum Laut In
donesia Dew.asa ini. Get I, Binacipta, Bandung, 1975, h. 4. 
( Selanjutnya disebut Mochtar Kusumaatmadja I ),

1
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yang tidak dapat dipisahkan.
Paaa Konperensi Hukum -Laut Internasional I tahun 1958

di Jenewa yang merupakan perjuangan di forum internasional
untuk diakuinya implementasi Wawasan Nusantara. guna mewujud-
kaft pengakuan internasional secara multilateral "ternyata
perjuangan delegasi Indonesia belum memberi hasil positip,
kecuali hanya mampu untuk memperkenalkan Konsepsi Nusantara

2pada dunia internasional1' .
Femerintah Indonesia terus mencari jalan untuk mem- 

perjuangkan dalam mempertahankan kesatuan wilayah nasional 
yang mencakup seluruh perairan yang menghubungkan pulau-pu- 
lau tersebut. Gag&san ini kemudian dikukuhkan dengan di- 

keluarkannya Undang-undang no. 4/Prp/1960 tentang perairan 

Indonesia, Asas-asas pokok konsepsi nusantara sebagaimana 
yang diundangkan dalam Undang-undang no. 4/Prp/1960 sebagai 
berikut:

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan ker 
satuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus 
yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau ter- 
luar, 2. Negara berda.ulat atas segala perairan yang 
terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk 
da.sar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di^ 
atasnya, dengan kekayaan alam yang terkandung di dalam 
nya* 3. Jalur laut wilayah ( laut territorial ) se- 
lebar 12 mil terhitung dari garis-garis pangkal lurus 
ini# 4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal asing) 
melalui perairan nusantara dijamin selama tidak me- 
rugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu ke-

Kunadjat Lanusaputro, Wawasan Nusantara II. Alumni, 
Bandung, 1980, h. 146. (Selanjutnya dise^ut Tlunadjat I).
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ajnanan dan ketertibannya.

Setelah dikeluarkanya Undang-undang no. 4/Prp/1960 
maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengeluarkan 
peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Maka pada 
tanggal 28 Juli 1962 pemerintah Indonesia menetapkan per- 
aturan Pemerintah no. 8 tahun 1962 tentang Lalu-lintas Laut 
Damai Kendara.an Air Asing Dalam Perairan Indonesia. Pada 
tanggal 17 Pebruari 1969 pemerintah Indonesia juga meng- 
luarkan suatu Pengumuman Pemerintah tentang landas kontinen 
Indonesia.

Untuk menopang upaya nasional mewujudkan masa depan
yang lebih baik maka oleh pemerintah Indonesia telah diterap-
kan istilah serta pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan
Ketetapan MPR no. IV tahun 1973. Xetetapan tersebut me-

i

nguatkan Deklarasi Juanda 1957 dan Pengumuman Pemerintah 
1969 tentang Landas Kontinen Indonesia yang menjadi das'ar 
kebijaksanaan pemerintah Indonesia dibidang hukum laut.1

Jadi Y’awasan Kusantara ini merupakan dasar bagi pe- 
mikiran pertahanan dan ketahanan nasional yang didasarkan 
pada keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan

Indonesia sebagai negara yang mempunyai otonomi 
eksistensial bangsa tetap mempertahankan pendiriannya di 
forum internasional di dalam perjuangannya untuk diakuinya

3

^Moehtar Kusumaatmadja I, &$, cit., h. 9.
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Prinsip Wawasan Nusantara oleh dunia internasional. Usaha 
Indonesia ternyata tidak sia-sia karena dalam Konperensi 
Hukum Laut Internasional III (UNCLOS III) di New York ta- 
nggal 30 April 1982 diputuskar. "Konperensi Hukum Laut In
ternasional III menerima konsepsi Wawasan Nusantara"^*

Dengan diterimanya prinsip Wawasan Nusantara dalam 
Konperensi Hukum Laut Internasional III maka timbul suatu 
problema bagi bangsa Indonesia sehubungan dengan kapal-kapal 
asing yang berlayar di laut wilayah maupun yang melewati 
perairan pedalaman Indonesia dalam melakukan lintas damai, 

yaitu (a) bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatur ka- 
pal-kapal asing yang melewati perairan Indonesia setelah' 
diterapkannya prinsip Wawasan Nusantara; (b) bagaimana 
hak dan wewenang pemerintah Indonesia terhadap hak pelayaran 
kapal-kapal asing setelah diterapkannya prinsip Wawasan Nu
santara. |

2. Pen.jelasan Judul
Di dalam skripsi saya. ini judul yang saya pilih ada- 

lah "Dampak diterapkannya prinsip Wawasan Nusantara terhadap 
Hak pelayaran Kapal-kapal Asing".

Salah satu alasan diterapkannya prinsip Wawasan Nu
santara bagi Indonesia adalah dengan menyadari bahwa wilayah

4

^"Konsepsi Nusantara diterima Dunia Internasional" , 
Surabaya Post, A Mei 1982, h. 1.
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Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau maka anggapan bah- 
va perairan Indonesia sebagai pemisah antara pulau-pulau 
harus dapat dihilangkan dan sebaliknya harus dapat diartikan 
bahwa perairan Indonesia itu merupakan penghubung dan pe- 
mersatu antara satu pulau dengan pulau lainnya sesuai de
ngan prinsip Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipela

gic State).
Sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-un-

►

dang no.. 4/Frp/1960 "yang pada hakekatnya merubah cara pe- 
netspsn laut wilayah Indonesia dari cara penetapan laut wi
layah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau 
garis air rendah menjadi laut wilayah 12 mil diukur dari

5garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung" .
Dengan penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke

ujung dari pulau-pulau terluar nusantara ini mengakibatkan
perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal
berubah statusnya dari laut lepas atau laut wilayah menjadi

perairan pedalaman,
Jadi dengan implementasi Wawasan Nusantara ke dalam

Undang-undang no, 4/Prp/1960 maka:
. . ♦ menjadikan luas wilayah negara Indonesia yang 
tadinya 2.027.087 Km (daratan) menjadi kurang lebih 
5.193.250 Km (darat dan laut). Jadi suatu penambahan 
wilayah berupa perairan nasional (lgut) sebesar kurang 
lebih 3.166.163 Kilo meter persegi.^

5

Kochtar Kusumaatmadja I, op. cit.« h. 9.

6Ibid.
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~b~

Dengan adanya perubahan status hukum mengenai wilayah 
perairan Indonesia ini maka di dalam skripsi ini akan di- 
bahas masalah pelayaran kapal-kapal asing di perairan In- 
donesia baik itu kapal perang, kapal penangkap ikan maupun 

kapal asing yang melakukan penelitian ilmiah.
Sampai sekarang masih banyak pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia 
dan yang sering terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan 
oleh kapal penangkap ikan asing, misalnya . . . "dengan ber- 
hasilnya Sattama polisi perairan menangkap kapal berbendera 
Taiwan yang melakukan pencurian ikan di perairan Irian Jaya 
yaitu kapal Jyi Chiang yang bermuatan 250,6 ton' dengan 16

7orang awak kapal" .

3. Alasan Pemilihan Judul
Dengan menyadari bahwa Indonesia sebagai negara ke- 

pulauan (Archipelagic State) yang terdiri dari beribu-ribu 
pulau dan perairan Indonesia merupakan penghubung dan pe- 
mersatu antara satu pulau dengan pulau lainnya, Dalam De- 
klarasi Juanda 13 Desember 1957 juga ditegaskan bahwa lalu- 
lintas kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin se» 
lama tidak merugikan keamanan dan keselamatan negara Indo
nesia.

^"Polisi Perairan Tangkap Dua Kapal Taiwan", fferita 
Buana, 21 Oktober 1981, h. 1.
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Dengan adanya jaminan lintas dâ iai melalui perairan
nusantara ini maka diusahakan adanya keseimbangan antara 
kepentingan pelayaran nasional dengan kepentingan pelayaran 
internasional yang artinya memberi kebebasan dan rasa aman 
bagi rakyat Indonesia untuk mempergunakan perairan Indone

sia dan sebaliknya bagi kapal-kapal asing diberi kelonggar- 
an untuk mempergunakan perairan Indonesia dalam melakukan 
lintas laut damai.

Setelah dikeluarkannya Deklarasi Juanda 13 Desember 
1957 ada beberapa negara menyatakan tidak mengakui klaim 
Indonesia atas perairan di sekitar dan di antara pulau-pu- 
launya. Negara yang menyatakan tidak setuju itu antara la
in "Amerika Serikat, Australia, Inggris, Nederland dan New 
Zealand"^.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas yang sa- 
ngat menarik perhatian saya untuk menulis skripsi ini de
ngan judul "Dampa.k diterapkannya Prinsip Wawasan Nusantara 
terhadap Hak pelayaran Kapal-kapal Asing".

4. Tu.juan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah: (a) untuk me- 

lengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk menoapai ge- 
lar Sarjana. Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

Q
Mochtar Kusumaatmadja I, op. cit,, h. 6,
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(b) memberikan darma bakti saya pada bangsa dan negara se- 
suai dengan ilmu yang saya miliki; (c) dapat menambah kha- 
sanah kepustakaan di dalam ilmu hukum.

5 . Metodolofti
a* Pendekatan Masalah

Untuk dapat memberikan penjelasan mengenai masalah 
yang menjadi pokok pembahasan di dalam tulisan ini saya 
menggunakan pendekatan masalah secara diskriptip analitis*
artinya tinjauan skripsi saya terhadap peraturan-peraturan 
yang ada dalam masalah ini tidak sekedar melihat dan men- 
catat tetapi menilai dan memaparkan kemudian menerapkan ke 
dalam kenyataan-kenyataan yang ada.

b. Prosedur pengumpulan dan pengolahan Data
Data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini saya 

peroleh dari study kepustakaan yang berasal dari buku-fbuku, 
peraturan-peraturan, surat kabar, catatan-catatan yang lain 
yang berhubungan dengan masalah ini.

Dari semua data yang terkumpul kemudian saya olah 
secara sistimatis sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke- 
benarannya.

6. PertanggunR.iawaban Sistematika
Dalam penulisan skripsi ini sistematikanya saya su- 

sun sedemikian rupa sehingga merupakan rangkaian yang se-
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ling berkaitan dari bab I sampai bab V. Di dalam bab I ss- 
ya beri judul Pendahuluan, Bab Pendahuluan akan diuraikan 
mengenai permasalahan; penjelasan judul; alasan pemilihan 
judul, tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawab- 
an sistematikanya. Uraian mengenai permasalahan, penjelasan 

judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi 
serta pertanggung ja.waban sistematikanya ditempatkan dalam 
bab I agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas terhadap 
pendahuluan. Gambaran tersebut agar tidak mengaburkan pe- 
ngertian-pengertian yang diuraikan dalam bab berikutnya. 
Selanjutnya dalam bab II saya beri judul Hak dan Wev.'enang 
Pemerintah Indonesia terhadap pelayaran Kapal-kapal Asing. 
Dalam bab II diuraikan mengenai pelayaran kapal asing se- 
belum tahun 1957 dan pelayaran kapal-kapal asing setelah di- 
terapkannya prinsip Wawasan Nusantara. Judul tersebut di
tempatkan dalam bab II agar diperoleh batasan mengenai Kak 
dan Vewenang Pemerintah Indonesia terhadap pelayaran kapal- 
kapal asing. Dari batasan tersebut pemerintah Indonesia 
<iapat menarik kriteria.-:a.pakah kapal asing telah melanggar 
hak dan wewenang pemerintah Indonesia. Kala.u sudah diper
oleh kriteria mengenai pelanggaran kapal asing maka dilaku- 
kan upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan 
oleh kepal asing. Oleh karena itu upaya pencegahan ter
sebut ditempatkan dalam bab III. Setelah diperoleh batas
an mengenai pelanggaran kapal asing dan upaya pencegahan 
terhadap pelanggaran kapal asing maka langkah selanjutnya
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saya uraikan mengenai v/ewenang pemerintah Indonesia ter

hadap kapal asing yang melakukan pelanggaran. Wewenang 
tersebut saya tempatkan dalam bab IV yang merupakan kaitan 
yang berurutan dari bab II sampai bab IV. Kemudian dari 

keseluruhan uraian dari bab II sampai bab IV akan diperoleh 
kesimpulan dan diberikan saran sebagai kelengkapan dari pe- 
nulisan skripsi ini. Kesimpulan dan saran saya tempatkan 
dalajn bab terakhir yang saya beri judul penutup.

10
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BAB I I

HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH. INDONESIA 
TERHADAP PELAYARAN KAPAL-KAPAL ASING

1. Sebelum Tahun 1957
Tata hukum lautan Indonesia sebelum tahun 1957 masih 

menggunakan tata hukum laut berdasarkan pada ketentuan yang 
berasal dari pemerintah Eelanda yaitu ditu&ngkan dalam ben- 
tuk:

Territoriale Zee en maritieme kringen-ordonnantie 1939 
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1939 dan di- 
umumkan dalam !,staatsblad No. 39-442" serta dinyatakan 
berlaku terhitung mulai tanggal 25 September 1939. 
"Territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie 1939 
(ordonansi laut territorial dan lingkungan maritim 1939) 
merupakan pengganti "Territoriale zee en maritieme kri- 
ngen-ordonnantie'1, yang ditetapkan berdasarkan pasal 1 
sub c (baca: pasal l) ordonansi 11 Oktober 1935 (S.497), 
sebagaimana telah dirobah berdasarkan ordonansi 3 Mei 
1938 (S.No. 200).9
Menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen-Ordon-

nantie No. 442 di dalam pasal 1 ay at 1 rnenyatakan:
Bahwa laut territorial Bindia Belanda ialah daerah laut' 
yang menajur kejurusan laut sampai jarak 3 mil laut 
terhitung dari garis surut dari pulau-pulau yang ter- 
masuk dalam pengertian bahwa pulau diartikan juga se- 
bagai karang-karang, gosong-gosong, atau beting-beting 
yang menjadi kering majiakala air terendah, terletak 
sejauh-jauhnya 3 mil laut dari garis air surut dari- 
pada pulau-pulau atau bagian-bagian kepulauan yang

Q“'Sutan Munadjat Danusaputro, Tata Lautan Nusantara 
Dalam Hukum Dan Se.jarahnya, Bina Cipta, Bandung, 19^0, h. 67. 
TSelanjutnya disebut Munadjat II).

11
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termasuk dalam daerah Hindia Belanda,^
Dengan bentuk geografis Indonesia sebagai negara ke- 

pulauan maka untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia semua 
kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus me
rupakan suatu kesatuan yang bulat. Tetapi dengan penetapan 
batas laut teritorial yang berasal dari pemerintah kolonial 
Belanda sebagaimana yang diatur dalam pasa.1 1 ayat 1 Terri
torial Zee en Maritieme Kringen-ordonnantie maka bagi pe
merintah Indonesia sangat sulit sekali untuk menjaga ke- 
amanan dan melindungi kekayaan alam yang terdapat di per
airan Indonesia, karena di beberapa tempat terdapat laut- 
laut bebas misalnya dapat dilihat pada:

Bagian tengah Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Kakasar, 
Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Selat Bali, 
Selat Lombok, dan berbagai laut dan selat lainnya kan- 
tong-kantong lautan bebas, di mana bangsa-bangsa asing 
dapat secara leluasa berlayar dan memanfaatkan kekayaan 
serta sumber-sumber daya lautnya.11

Apabila ada kapal negara asing yang memasuki bagian 
tengah dari Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Makasar, Laut Su
lawesi maka pemerintah Indonesia tidak berwenang untuk me- 
meriksa ataupun menangkap kapal asing itu karena wilayah 
itu merupakan laut bebas, Pemerintah Indonesia baru berhak 
menangkap kapal-kapal asing itu apabila kapal tersebut te-

12

10Karyad.i M,, Himpunan Undang-Undang Terpenting Bagi 
Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1975, h.~ 312,

■^Munadjat II, op. cit,, h, 78,
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lah melakukan pelanggaran di wilayah- perairan Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 ayat 1
Territoriale Zee en Maritieme Kringen-Ordonnantie 193S no.
442 "dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat
(2), maka. kapal-kapal lain selain dari kapal-kapal dan tong-
kang-tongkang Indonesia, hanya di dalam daerah perairan ne-

12gara Indonesia.saja yang boleh ditahan dan diperiksa.
Jadi berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 maka se- 

mua kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia 
tanpa ijin boleh ditahan dan diperiksa oleh pemerintah In
donesia, tetapi dengan lebar laut teritorial yang hanya 3 
mil laut saja maka ruang gerak kapal pemerintah Indonesia 
untuk mengawasi adanya kapal-kapal asing di perairan Indo
nesia sangat sulit sekali karena harus memperhatikan setiap 
waktu, apakah kapal asing itu ada di dalam perairan nasional 
atau laut bebas, karena'hak bertindak pemerintah Indonesia 
tergantung daripada posisi kapal asing tersebut.

Oleh karena itu untuk melindungi kedaulatan serta 
keamanan wilayah perairan Indonesia maka pada tanggal 13 
Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi 
Juanda mengenai wilayah perairan Indonesia yang menyatakan: 

Dewan Menteri, dalam sidangnya pada hari Jum’at tanggal

13

■^Munadjat I, op. cit.. h. 325
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14
13 Desember 1937 membicarakan soal wilayah negara Re- 
publik Indonesia. Bentuk geografis Indonesia sebagai 
suatu negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) 
pulai mempunyai sifat dan corak tersendiri. Bagi ke- 
utuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara 
Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di anta- 
ranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat, 
Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub da
lam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen-Ordonnantie 
1939" (Stbl.1939 No. 442) artikel 1 ayat (1) tidak lagi 
sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas 
karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian- 
bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pemerin- 
tah rnenyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di an- 
*tara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk 
Negara Indonesia dengan tidak memandang daratan negara 
Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan 
luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar da
ripada wilayah pedalaman atau nasional yang berada di 
bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu-lintas yang 
dam.ai di perairan ini bagi kapal-kapal asing dijamin 
selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu 
kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan 
batas lautan teritorial ( yang lebarnya 12 mil ) diukur 
dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar 
pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan 
tersebut di atas akan selekasnya dia.tur dengan undang- 
undang. Pendirian pemerintah tersebut akan diperhatikan 
dalam Konperensi Internasional mengenai hak-hak atae la
utan yang akan diad'akan dalam bulan Pebruari 1958 di Je- 
newa.
Dengan diumumkannya Deklarasi Juanda ini maka semua 

perairan yang terletak di sekitar pulau-pulau Indonesia 
mempunyai skibat hukum yang paling penting bagi pelayaran 
internasional karena bagian laut lepas yang tadinya merupakan 
laut bebas berubah menjadi wilayah perairan nasional.

2. Setelah Diterankannya Prinsip Wawasan Nusantara
a. Pelayaran di laut Wilayah

1?Ibid.. h. 307.
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Pemerinta.h Indonesia mempunyai kedaulatan atas laut 
wilayah, dasar laut, tanah di bawahnya dan ruang udara di 
atasnya, serta sumber-sumber kekayaan alam yang ada di da- 
lamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan laut wilayah ialah:

1, Bagian dari perairan nasional, berupa euatu jalur 
laut, yang terletak sepanjang pantai dan ada di sebelah 
luar (di sisi laut) dari garis pangkal dan yang dibatasi 
oleh batas luar (outer limit) laut wilayah.
2. Bagian dari perairan nasional, berupa suatu jalur la
ut, di sepanjang pantai yang terletak antara garis pang- 
kal^an garis betas luar (outer limit) laut Territori
al «
Sebelum dicetuskan Deklarasi Juanda 1958 lebar laut 

wilayah hanya 3 mil laut. Tetapi sejak diundangkannya Un
dang-undang no. 4/Prp/1960 berda.sarkan pasal 1 ayat 2 di- 
tentukan bahva:

Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar dua be- 
las mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas 
garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri 
dari g&ris-garis lurus yang menghubungkan titik-titik 
terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau 
bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia 
dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya ti
dak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis ba-jv 
tas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.

Akan tetapi untuk kepentingan internasional kapal 
asing mempunyai hak lintas damai (innocent passage) dan di

15

' ̂ Mochtar Kusumaatmad ja, Hukum Laut International, 
Cet I, Bina Cipta, Bandung, 1978, h. 317. (selanjutnya di 
sebut Mochtar Kusumaatmadja II).

15M.Budiarto, V.:awasan Nusantara Dalam Peraturan Per- 
undang-undangan Nefla.ra~“ke-publik Indonesia^Ghalia "Indonesia 
Jakarta,""19B0, h. W -A4.
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Indonesia pengaturan mengenai lintas damai ini sudah diatur
dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah no. 8
tahun 1962 yang rnenyatakan:

Yang dimaksud dengan lalu-lintas laut damai kendaraan 
air asing dalam peraturan pemerintah ini ialah pelayar
an untuk maksud damai yang melintasi laut wilayah dan 
perairan pedalaman Indonesia: a. dari laut bebas ke 
suatu pelabuhan Indonesia, dan sebaliknya.' b. dari la
ut bebas ke laut bebas.

Lintas kapal a.sing dapat dianggap damai apabila dalam 
pelayarannya di perairan Indonesia tidak akan membahayakan 
perdamaian dan keamanan Indonesia, hal ini sesuai dengan ke
tentuan pasa.l 3 Peraturan pemerintah no. 8 tahun 1962 yang 
rnenyatakan "lalu-lintas laut termaktup di dalam pasal 2 di
anggap damai selama tidak bertentangan dengan keamanan, ke-
tertiban umum, kepentingan dan/atau tidak mengganggu per*

17- \damaian negara Republik Indonesia”
Mengenai hak dan wewfenang pemerintah Indonesia terj- 

hadap pelayaran kapal asing di perairan Indonesia sudah di
atur dalam Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1962 yaitu ten- 
tang peraturan lalu-lintas damai kendaraan air asing dalam 
perairan Indonesia, Di dalam pasal 7 (O Peraturan Pe
merintah no. 8 tahun 1962 ditentukan bahwa:

Sebelum mengadakan lalu-lintas laut damai dalam laut 
wilayah atau perairan pedalaman Indonesia kapal perang 
dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing harus mem-

16

l6rbid., h. 56.
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beri tahukan lebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staf 
Angkatan Laut, kecuali kalau lalu-lintas itu melalui 
alur^alur yang telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/ 
Kepala Staf Angkatan Laut, °

Jadi apabila ada kapal perang dan kapal pemerintah 
bukan kapal niaga asing yang tanpa ijin memasuki laut wi
layah Indonesia dapat diambil t'indakan pengusiran oleh pe
merintah Indonesia, kecuali kalau kapal asing itu melewati 
alur-alur yang telah ditentukan oleh Menteri/Kepala Stai1 
Angkatan Laut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalani pasal 7 (3) Peraturan Pemerintah no, 8 tahun 1962 

yang menyatakan:
Lalu-lintas laut\kapal perang dan kapal pemerintah bu
kan kapal niaga asing di luar alur-alur termaksud ayat 
(1) yang tidak didahului oleh pemberitahuan kepada 
Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, termasuk kapal-ka
pal sfclam asing yang tidak berlayar di permukaan air 
pada waktu melintasi perairan Indonesia, dianggap ti
dak damai, dan karena itu dapat diwaji^kan untuk se*- 
gera fteninggalkan perairan Indonesia.

Misalnya:
Kapal Armada Timur Jauh Inggris tanpa ijin memasukij 
perairan Indonesia sekitar perairan Lombok tahun 1964 
Pemerintah Indonesia berhasil memaksa Armada Inggris 
untuk minta ijin pada pemerintah Indonesia bagi ke sa- 
tuan armadanya tadi yang kembali ke pangkalannva di 
Singapura dengan melewati perairan Indonesia.

b, Pelayaran di Perairan Pedalaman Indonesia.
Wilayah perairan pedalaman Indonesia ditetapkan me-

27

18Ibi_d.. h. 58.

1^Ibid.

V/awancara dengan Kepala Dinas Hukum Daerah Angkat
an Laut IV, tanggal 8 Juni 1983.

2o
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liputi semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis
pangkal, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
pasal 1 (3) Undang-undang no, 4 /Prp/ I960 yang menentukan
bahwa "perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan
yang terletak pada sisi dalam garis dasar sebagai yang di-

21maksud pada ayat (2)M
Yang dimaksud perairan pedalaman di sini termasuk 

juga teluk, selat dan anak laut. Berdasarkan ketentuan pa
sal 3 (1) Undaztg-undang no. 4 /Prp/ I960 maka. "lalu-lintas

laut danai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi
22kendaraan air asing"

Pengertian perairan pedalaman ini kemudian mengalami
perkembangan-perkembangan sebagai akibat dari perjuangan
Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas
konsepsi Wawasan Nusantara.

Di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah nomer 8 tahun
1962 disebutkan bahwa:

Lalu-lintas laut damai kendaraan air asing di perairan 
pedalaman Indonesia, yang sebelum berlakunya Undang- 
undang No. 4 Prp tahun I960 merupakan laut bebas atau 
laut wilayah Indonesia, dijamin; ketentuan ini tidak 
berlaku untuk teluk, anak laut dan muara sungai, yang, 
lebar mulutnya kurang dari dua puluh empat mil laut, ^

18

n -iM. Budiarto, op. cit., h. 44. 

22Ib^d.
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Jadi berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomer
8 tahun 1962 ini maka lintas laut damai tidak berlaku pada. 
perairan pedalaman yang merupakan perairan darat yaitu teluk 
anak laut dan muara sungai yang lebar mulutnya kurang dari 
24 mil laut.

Apahila ada kapal asing yang akan memasuki wilayah

perairan pedalaman Indonesia tanpa melewati alur-alur yang
I

telah ditentukan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut ma
ke kapal asing itu diharuskan memberitahukan lebih dahulu 
kepada Menter/Kepala Staf Angkatan Laut dan ketentuan ini 
hanya ditujukan pada kapal perang dan kapal pemerintah bu- 
kan kapal niaga asing, hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam pasal 7 (l) Peraturan Pemerintah nomer 6 tahun 
1962 yang isinya sebagai berikut:

Sebelum mengadakan lalu-lintas laut damai dalam laut 
wilayah atau perairan pedalaman Indonesia, kapal perang 
dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing harus 
memberitahukan lebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staf 
Angkatan Laut, kecuali kalau lalu-lintas itu melalui 
alur-alur yang telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/ 
Kepala Staf Angkatan Laut,24

Bagi kapal penangkap ikan asing yang memasuki per
airan pedalaman Indonesia juga sudah diatur secara khusus 
yaitu diatur dalam pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah no. 8 
tahun 1962 yang isinya sebagai berikut;

Dalam pelayaran dari laut bebas ke laut bebas, maka

19
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selama berada atau melinta.si laut wilayah dan perairan 
pedalaman Indonesia kendaraan air penangkap ikan asing 
diharuskan menyimpan dalam keadaan terbungkus glat- 
alatnya penangkap ikan di dalam palkah-palkah.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, maka semua. kapal 
penangkap ikan asing yang melintasi perairan pedalaman In
donesia diharuskan menyimpan alat-alat penangkap ikannya 
di dalam p&lkah.

c, Pelayaran di Perairan Nusantara (Archipelagic Waters),
Kengenai perairan nusantara ini negara-negara ke- 

pulauan berpendapat bahwa rezim hukum yang berlaku di per

airan nusantara adalah "campuran antara rezim hukum perair-
26an pedalaman dan rezim hukum laut wilayah11

Dengan luas perairan nusantara "2,7 Juta kilo meter
27persegi” di sini Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dan 

untuk mengatur hak lintas damai (innocent passage) maka Pe
merintah Indonesia berhak menentukan alur-alur laut (sea 
lanes) bagi kapal-kapal asing yang melewati perairan nusan

tara, Ketentuan mengenai penetapan alur-alur laut ini ti-

25Ibid.. h. 57.
26^asyim Djalal, Per.juangan Indonesia Di Bidang Hu

kum Laut, Binacipta, Cet I, Bandung, 1979,~~h, 87.

M. Parapat, "Daerah Perairan Internasional Kaitan- 
nya dengan Hukum taut Internasional", Perspektiva Angkatan 
Laut, no, 47 tahun VIII, Juli 1981, h, 12,

20
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dak bertentangan dengan ketentuan dari pasal 53 (l) Konvensi
Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS III) yang isinya
diterjemahkan sebagai berikut:

Suatu Negara Nusantara dapat menetapkan alur-alur dan 
route-route udara di atasnya, yang cocok untuk lintas- 
an kapal-kapal dan pesawat-pesawat udara asing secara 
aman, terus menerus dan cepat melalui atau di atas per
airan nusantaranya dan di atas laut wilayah yang her- 
batssan dengan alur-alur tersebut. °
Li dalam ketentuan pasal 7 (l) Peraturan Pemerintah

no. 6 tahun 1962 dinyatakan bahwa:
Sebelum mengadakan lalu-lintas laut damai dalam laut 
wilayah atau perairan pedalaman Indonesia kapal perang 
dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing harus mem- 
beritahukan lebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staf 
Angkatan Laut, kecuali kalau lalu-lintas itu melalui 
alur-alur yang telah atau £&an ditetapkan oleh Menteri/ 
Kepala Staf Angkatan Laut, ^

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat 
mengadakan alur-alur laut bagi pelayaran kapal-kapal asing 
di perairan nusantara ini ialah Menteri/Kepala Staf Angkat
an Laut. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan asing yang 
melintasi perairan nusantara diatur secara khusus pula ya
itu diatur dalam pasal 5 (2) Peraturan Pemerintah no, 8 
tahun 1962 yang isinya sebagai berikut "dalam pelayaran yang 
disebutkan pada ayat (l) kendaraan air penangkap ikan asing 
harus berlayar melalui alur-alur yang telah atau akan di-

21

28 * Kunadjat I, op. cit., h. 150,
oo"'M.Budiarto, op. cittt h, 58,
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tetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut” ,
Jadi dalam melakukan lintas laut damai di perairan 

nusantara ini maka semua kapal penangkap ikan asing itu di- 
haruskan berlayar melalui alur-alur yang telah ditetapkan 
guna mencegah dilakukannya pelanggaran-pelanggaran oleh ka
pal penangkap ikan asing itu di perairan nusantara, apabila 
kepal penangkap ikan asing itu tidak mentaati peraturan pe
merintah ini maka kapal penangkap ikan asing itu dianggap 
tidak melakukan lintas damai.

*30
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BAB I I I 23

UPAIA-UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP 
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH 

KAPAL-KAPAL ASING

1. Penftawasan serta Peningkatan Sarana dan Personil.
Diterimanya prinsip V.'awasan Nusantara dalam Konvensi 

Hukum Laut Internasional menimbulkan konsekuensi bagi Indo
nesia untuk memberikan jaminan lintas damai pada alur pe
layaran nusantara yang perlu bagi pelayaran internasional.

Diberikannya hak lintas laut bagi kapa.l asing di per
airan Indonesia Bering disalah gunakan oleh kapal asing un- 

^uk melakukan pelanggaran di perairan Indonesia. Dalam 
bubungannya dengan kedaulatan negara Indonesia, pada hake- 
katnya hal ini menyangkut masalah pengavasan di perairari 
Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh kapal- 
kapal a.sing, . !

Pelaksanaan pengamanan perairan Indonesia sekarang 
ini dapat fnenggunakan kekuatan militer maupun non militer 
yang bergerak dibidang kelautan. Pemanfaatan kekuatan ma- 
ritim sangat diperlukan mengingat kemampuan deteksi sangat 
terbatas, Kekuatan maritim yang dapat digunakan adalah ke
kuatan yang tergabung dalam perusahaan-perusahaan pelayaran 
yang beroperasi dalam negeri mauplm luar negeri dan juga

23
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ikut sertanya seluruh masyaraka.t sangat berperan sekali,
Pada tahap berikutnya adalah penyempurnaan deteksi 

di sini diperlukan alat-alat deteksi yang mutakhir yang di- 
tempatkan di pintu-pintu masuk alur-alur laut dan tempa.t- 
tempat lain yang dianggap rawan, "pelaksa-naan pengawasan pa
ds saat ini dilakukan dengan menempstkan pos-pos pengawas
di pintu-pintu masuk di tempat rawan serta penafsiran ke-

* 1 j kuatan maritim di laut"'' .
Dalam rangka pengawasan perairan Indonesia juga di- 

perlukan adanya anggaran yang mer.cukupi untuk pembiayaan 
perawatan peralatan yang telah dimiliki oleh satuan peng- 
awas laut, jug a jangan sampai terjadi adanya kapal patroli 
yang tidak jalan hanya karena kekurangan bahan bakar, se- 
perti apa yang diucapkan oleh komandan kesatuan pengamanan 

laut dan pantai Tanjung Perak bahwa "kala.u KP1P (Kesatuan 
pengamanan Daut dan Pantai) tidak mengadakan patroli jangan 
disalahkan. Memang anggaran bahan bakar yang a.da sekarang 
mutlak kurang sehingga beberapa kapal terpaksa nganggur" .

Bagi semua kapal patroli yang bertugas di perairan 
Indonesia harus diperlengkapi dengan alat-alat komunikasi 
modern sehingga dapat dengan cepat mengirim berita tentang
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*7 ̂
F.M.Parapat II, "Apresiasi Tentang Penentuan Alur- 

alur Laut”. Perstfektiva Angkatan Laut, no, 50, April 1982€ 
h. 17*

32 ’’Kapal Patroli Kekurangan Bahan Bakar11, Surabaya 
Post, 13 Agustus 1983, h. 2.
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Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, se- 
hingga tidak ada kemungkinan untuk lolos dari pengejaran ba
gi kapal asing yang melakukan pelanggaran itu,

Faktor penting lainnya bagi pengawasan perairan Indo
nesia ialah dengan meningkatkan personil yang bertugas ee- 
bagai pengawal pantai. Untuk meningkatkan peranan personil 
yang bertugas mengawal pantai ini dapat dibentuk pendidikan 
khusus misalnya tentang keahlian bernavigasi. Selain itu 
diperlukan juga adanya kerja sama antara aparat negara yang 
berhubungan dengan pertahanan dan keamanan laut, serta ada
nya keikut sertaan peran masyarakat di dalam membantu ter- 
ciptanya keamanan laut. Dalam rangka. pengaraanan perairan 
Indonesia ini juga diperlukan adanya penyusunan, pembinaan 
dan pengorganisasian yang baik terhadap para personil An- 
katan Laut dan juga bagi kekuatan maritim lainnya.

Jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh ka- 
pal asing di perairan Indonesia mak* diperlukan tambahan 
personil yang bertugas di laut, selain itu juga diperlukan 
menambah peralatan yang modern untuk mengimbangi kapal-ka
pal asing yang melakukan pelanggaran yang juga menggunakan 
peralatan yang modern pula*

2. Penetapan Alur-alur Laut.
iMengingat posisi geografi Indonesia yang merupakan 

persilangan antara dua garis yang menghubunekan Samudera 
Pasifik dengan Samudera Hindia s*rta benua Asia dengan'Be-
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nua Australia maka kehadiran k«pal asing dalam rangka mem- 
perpendek j»rak pelayarannya merupakan suatu hal yang mung- 
kin teripdi. Karena itu dengan tetap mengutamakan kepenting- 
an nasional, Indonesia memberikan kelonggaran-kelonggaran 
tertentu bagi perlintasan kapal-kapal asing di perairan nu
santara. Kepentingan internasional ini dijamin dengan; me- 
nentukan route-route untuk dipergunakan dalam perlintasan 
tersebut, yang disebut alur-alur laut yang disediakan untuk 
kapal perang, kapal penangkap ikan maupun jenis kapal lain- 
nya.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pe
merintah no. 8 tahun 1962 yang rnenyatakan bahwa sebelum 
mengadakan lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah atau 
perairan pedalaman Indonesia kapal perang dan kapal peme
rintah bukan kapal niaga asing harus memberitahukan lebih 
dahulu kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, kecuali 
kalau lalu-lintas itu melalui alur-alur yang telah atau 
akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.
Juga dalam pasal 5 ayat 2 ditegaskan bahwa kendaraan air 
penangkap ikan asing harus berlayar melalui alur-alur yang 
telah atau akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angka
tan Laut.

Jadi dengan ditentukannya alur-alur laut tersebut
berdasarkan kedua pasal itu maka akan mempermudah pengawas-ii
an secara efektif dalam pelaksanaan patroli di perairan 
Indonesia, sebab dalam kenyataannya bahwa:

26
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Perairan nusantara kita memuat alur-alur pelayaran yang 
sangat vital untuk pelayaran internasional, termasuk 
lalu-lintas kapal perang dari Samudera Pasifik ke Sa
mudera Hindia pulang pergi menempatkan kita dalam po- 
sisi sangat penting yang dapat menyulitkan atau meng- 
untungkan kita tergantung dari cara kita memanfaatkan . 
kenyataari ini.”

Bagi kapal asing yang akari memasuki alur-alur laut 
perairan Indonesia sudah diatur secara khusus, misalnya un
tuk kapal penangkap ikan asing diharuskan menyimpan dalam 
keadaan terbungkus alat-alat penangkap ikan itu dalam palkah- 
palkah, h$.l ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 5 
ayat 1 Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1962 yang isinya se
bagai berikut "dalam pelayaran dari laut bebas ke laut bebas, 
maka selama berada atau melintasi laut wilayah dan perairan 
pedalaman Indonesia kendaraan air penangkap ikan asing di
haruskan menyimpan dalam keadaan terbungkus alat-alatnya pe-

34-nangkap ikan di dalam palkah-palkah" .
Untuk kapal perang misalnya kapal selain asing pada 

waktu melintasi alur-alur laut perairan Indonesia diharuskan 
berlayar di permukaan air, hal ini sesuai dengan ketentuan 
pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1962 yang 
isinya sebagai berikut "bahwa pada waktu melintasi perairan

35Indonesia kapal selam asing harus berlayar di permukaan air" .
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'^Mochtar Kusumaatmadja III, Bunga Rampai Hukum Laut, 
Bina Cipta, Jakarta, 1978, h. 154.

^M.Budiarto, op. cit., h. 57. i

35Ibid., h. 58.
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Sedangkan untuk kapal asing yang melakukan peneliti- 
an ilmiah di alur laut perairan Indonesia diharuskan men- 
dapat i z i n  lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia, 
hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerin
tah no. 8 tahun 1962 yang rnenyatakan "penyelidikan ilmiah 
oleh kendaraan air asing di laut wilayah atau perairan pe-
dalaman Indonesia hanya boleh dilakukan setelah mendapat

36izin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia” *
Untuk pelayaran kapal penangkap ikan asing telah di

tetapkan ,suatu alur-alur khusus oleh pemerintah Indonesia 
yaitu berdasarkan pasal 1 (a) Keputusan Menteri Pertahanan 
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata nomor: Kep/l7/lV/1975 

yang telah menetapkan bahwa:
Kapal-kapal penangkap ikan asing yang akan melewati 
perairan Indonesia dari Samudera Pasifik ke Samudera 
.Indonesia atau sebaliknya, diharuskan melalui alur 
perairan khusus di perairan laut Sulawesi, Selat Ma- 
kasar dan Selat Lombok.5'
Alur-alur laut lainnya yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Indonesia, misalnya untuk menghubungkan Austra
lia Barat dengan negara-negara pantai Laut Cina Selatan 
apabila melewati perairan Indonesia diharuskan melalui 
"Selat Lombok, selanjutnya Laut Jawa, Selat Karimata dan
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36Ibid., h. 57.
37
' Munadjat I, op. cit., h. 355.
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menuju Laut Cina Selatan" •38

Untuk meningkatkan pengawasan dalam usaha mencegah
terjadinya pelanggaran oleh kapal-kapal asing di perairan 
Indonesia sebaiknya pemerintah Indonesia juga menyediakan 

beberapa alur laut, hal ini sesuai dengan pendapat P.M.Pa- 
rapat dalam tuliBannya di dalam majalah Perspektiva Angka
tan Laut yang menyatakan perlunya pemerintah Indonesia me
nyediakan alur-alur laut sebagai berikut:

"Alur Laut" I
Mulai dari Laut Gina Selatan, Laut Natuna, Selat Singa- 
pura, Selat Malaka terus ke Samudera Hindia. Secara 
umum alur ini menguntungkan karena jauh dari pusat pe
merintah Indonesia. Sebaiknya pengawasan di sini di- 
lakukan bersama-sama dengan negara tetangga misalnya 
dengan Malaysia.
Pada alur laut ini sebaiknya dapat.dilewati semua

jenis kapal asing, karena alur ini jauh dari pasat kegiatan
pemerintah Indonesia sehingga semua kegiatan kapal asing
pada o l n t ini tidak begitu mengganggu stabilitas nasional*

"Alur Laut" II .
alur ini mulai Laut Cina Selatan, kepulauan Anambas, 
Tambelan, Selat Karimata dan Selat Sunda ke Samudera 
Hindia. Dengan dilaluinya selat Sunda yang tidak ter- 
lalu lebar dan dekat dengan Pemerintah Republik Indo
nesia, maka bi'la timbul suatu penyalah gunaan oleh ne
gara pemakai alur tersebut hal ini dapat mengganggu 
kestabilan nasional.

Pada alur ini sebaiknya tidak dilalui kapal-kapal

^®F.M,Parapat II, op. cit., h. 11. 

-^F.M.Parapat I, loc. cit.
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besar dan kapal-kapal yang digerakkan tenaga nuklir sebab 

dengan dilaluinya Selat Sunda yang tidak begitu lebar dan 
dekatnya dengan pusat pemerintah Indonesia maka dapat roem- 
bahayakan pemerintah Indonesia sendiri. Apabila alur ihi 
akan diguttakan maka perlu diberikan perhatian khusus pada 
aspek pengamanannya. 1

"Alur Laut" III
dimulai dari Laut Cina Selatan, perairan Natuna, per
airan Riauf Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Se
lat Lombok terus ke Samudera Hindia, Alur ini melewa
ti kawasan laut vital yang secara pisik menghubungkan 
pulau Jawa dengan pulau Kalimantan serta pulau-pulau 
dibagian timur wilayah Indonesia.4'

Pada alur ini hampir sama dengan "Alur Laut" II yaitu 
sebaiknya tidak boleh dilalui kapal-kapal besar sebab alur 
ini melewati kawasan yang sangat penting yang secara pisik 
menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, Kepadat- 
an lalu-lintas kapal pada alur ini dapat mengakibatkan ter- 
ganggunya stabilitas nasional. Aspek pengamanan pada alur 
ini perlu diberikan perhatian khusus sebab alur ini mem- 
bujur sepanjang pulau Jawa dan pulau Bali yang terdapat pu
sat kegiatan pemerintah Indonesia.

"Alur Laut" IV
mulai laut Sulu, Laut Sulawesi, Selat Makasar, Selat 
Lombok terus ke Samudera Hindia. Alur ini merupakan 
route terpendek yang menghubungkan Laut Sulawesi de
ngan Samudera Hindia dan memotong garis-garis per- 
hubungan laut antara pulau-pulau Jawa, Kalimantan dan 
Sulawesi, tiga diantara pulau-pulau terpenting di In
donesia. Keuntungan terhadap alur ini dapat diadakan

30

41m d . , h. 41.
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pengawasan yang baik dengan adanya pemusatan kapal pe
rang di Surabaya, pangkalan TNI-AU di Madi.un dan pe^ 
musatan militer lainnya di Ujung Pandang.

Apabila alur ini akan digimakan sebaiknya segi keaman-
nan harus benar-benar diperhatikan sebab banyak negara besar
memandang bahwa perairan di sini sangat penting bagi jalur
militernya, misalnya Amerika Serikat melihat bahwa:

Selat Lombok yang bersambung dengan Selat Makasar di- 
anggap paling cocok bagi jalur militernya, Dua Selat 
ini sangat baik untuk lalu-lintas satuan angkatan laut 
baik satuan tugas kapal induk maupun untuk satuan tugas 
kapal selam nuklirnya riari pangkalan mereka di teluk 
Subic dan pulau Guam,43
Pada alur ini sebaiknya hanya boleh dilewati kapal 

penangkap ikan saja, sebab bila dilewati kapal perang asing 
dan disalah gunakan oleh negara pemakai alur dapat membahaya- 
kan stabilitas nasional.

"Alur Laut" V
melaJLui perairan Miangas, perairan Halmahera, Laut Ma
luku1, Laut Banda, Laut Flores, Selat Ombai, Laut Sawu 
terus ke Samudera Hindia. Mengingat laut yang dilewati 
alur-alur ini cukup dalam maka sebaiknya hanya dipakai 
untuk kapal-kapal ukuran besar atau yang bertenaga nu- 
klir.

Pada alur ini merupakan daerah yang kaya dengan ke
kayaan lautnya, sebaiknya kapal-kapal penangkap ikan asing

31

42 Ibid.

^Endi Hukmo, "Rezim Baru Dalam Hukum Laut Dan Im- 
plikasinya Terhadap Kekuatan'Laut di Asia Tenggara", Ana- 
lisa, no. 8, Agustus 1981, h. 733*

1
^F.M.Parapat I, loc. cit.
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dibatasi melewati perairan tersebut. Sebaiknya pada alur 

ini didirikan pos-pos pengawas untuk mencegah terjadinya 
pencurian-pencurian kekayaan laut pada alur tersebut.

32

3* Perrian.jian Ker.ja sama Dibidang Pengawasan Laut.
Menyadari kekurangan dalam hal teknologi dalam men- 

jaga keamanan kepulauan dan perairan Indonesia serta untuk 
mencegah atau menggagalkan usaha pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan kapal-kapal asing di perairan Indonesia, ma
ka pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian kerja-sama 
dibidang pengawasan laut dengan negara lain, terutama de
ngan negara tetangga dan juga dengan negara yang telah maju 
teknologinya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan surat Presiden Re
publik Indonesia Nomor: 2820/HK/60 tentang Pembuatan Per- 
janjian-perjanjian dengan negara lain yang berisi:

1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara 
atas soal kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Per- 
wakilan Rakyat dalam rangka pasal 11 Undang-undang Da- 
sar di dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian de- 
ngari negara-negara lain, seperti diketahui pasal 11 
Undang-undang Dasar menentukan bahwa: Presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat rnenyatakan perang 
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain*
2. Menurut pendapat Pemerintah perkataan ,,Perjanjian” 
di dalam pasal 11 ini tidak roengandung arti segala 
perjanjian dengan negara asing, tetapi hanya perjanjian 
perjanjian yang terpenting saja, yaitu yang mengandung 
arti soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki 
berbentuk traktat atau treaty. Jika tidak diartikan 
maka pemerintah akan tidak mempunyai keleluasaan ber- 
gerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan 
sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun 
mengenai soal-aoal yang kecil-kecil harus diperoleh
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persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rak
yat, sedangkan hubungan internasional dewasa ini demi- 
kian intensifnya sehingga menghendaki tindakan-tindak- 
an yang cepat dari pemerintah yang menghendaki prosedur 
konstitusionil yang lancar. 3. Untuk menjamin kelancar- 
an didalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tertera di dalam pasal 
11 Undang-undang Dasar, Pemerintah akan menyampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk raemperoleh per- 
setujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya perjanjian-per- 
janjian yang terpenting saja (treaties) yang diperinci- 
kan di bawah, sedangkan perjanjian lain (agreement) 
akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya 
untuk diketahui. Perlu diminta perhatian di sini, bah
wa pasal 11 Undang-undang Dasar tidak menentukan bentuk 
yuridis dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
memberinya dengan undang-undang. 4. Sesuai dengan per- 
timbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Pemerintah 
berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian, yang harus di
sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat 
persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden, ialah 
perjanjian-perjanjian. yang lazimnya berbentuk treaty 
yang mengandung materi sebagai berikut: a. Soal-soal 
politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan 
politik luar negeri Negara seperti halnya dengan per- 
janjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian 
persekutuan (alliansi), perjanjian-perjanjian tentang 
perubahan wilayah atau penetapan tapal batas. b. Ikat- 
an-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mem
pengaruhi halauan politik luar negri negara, dapat ter- 
jadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di da
lam perjanjian kerjasama ekonomis dan tehnis atau pin- 
;}aman uang. c. Soal-soal yang menurut Undang-undang 
Dasar atau menurut sistim perundang-undangan kita ha
rus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal ke- 
warganegaraan dan soal-soal kehakiman. Perjanjian-per- 
janjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya 
berbentuk agreement akan disampaikan kepada Dewan Per
wakilan Rakyat hanya untuk diketahui setelah disahkan 
oleh Presiden.^

Pada tahun 1970 diadakan perjanjian kerjasama dengan 
Malaysia dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 2 tahun 
1971 tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Malay-
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•'Munadjat I, op. cit.. h. 366-367
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sia tentang penetapan batas wilayah kedua negara di Selat

Malaka. Penetapan batas wilayah negara di Selat Malaka ini
sangat penting bagi kedua negara itu, sebab dengan diumtun-
kannya lebar laut wilayah Malaysia menjadi 12 mil laut pada
bulan Agustus 1969 menimbulkan permasalahan bagi Indonesia

dan Malaysia, yaitu:
Di manakah letak garis batas laut wilayah masing-masing 
Negara di Selat Malaka yang sempit, yaitu dibagian se
lat yang jarak antara garis-garis dasar Indonesia dan 
garis-garis dasar Malaysia adalah kurang dari 24 mil 
laut. Ketegasan garis batas ini sangat diperlukan se- 
kali oleh pemerintah kedua negara, terutama untuk da
pat memberikan jaminan-;jaminan hukum di laut wilayah 
masing-masing negara.4°

Sebelum diadakan perjanjian penetapan batas wilayah 
di Selat Malaka ini, sangat sulit bagi Indonesia untuk me
lakukan pengawasan di Selat Malaka, sebab tidak adanya ja-

I
minan hukum yang pasti kedua negara di Selat Malaka. Maka 
untuk memberikan jaminan-jaminan hukum di laut wilayah La- 
sing-masing negara dan juga untuk mempermudah pengawasan di 
Selat Malaka maka diadakan perjanjian antara Indonesia dan 

Malaysia,
Untuk pengawasan laut dibidang perikanan, Pemerintah 

Indonesia telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pe
merintah Jepang mengenai perikanan tuna:

. . . dimana kedua kepala pemerintahan setuju melanjut- 
kan kembali perundingan-perundingan yang tertunda me-

'34

46Ibid.. h. 113.
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ngenai kerja sama perikanan tuna di Laut Banda. Kedua 
pihak setuju untuk membicarakan masalah lalu-lintas ka- 
pal-kapal7pengangkut ikan jepang melalui perairan In
donesia.

Maksud pemerintah mengadakan perjanjian ini untuk 
menghindari banyaknya pencurian oleh kapal penangkap ikan 
asing di perairan Indonesia dan juga untuk menutupi kekurang- 
an personil dibidang pengawasan laut,

Untuk meningkatkan pengawasan di perairan Indonesia
juga diadakan latihan bersama dengan negara tetangga, misal-
nya dengan Thailand tanggal 22 Agustus 1983 yang diberi na-
ma Sea Garuda IV:

, . . dimana pihak TNI-Angkatan Laut akan mengerahkan 
11 kapal perang dalam latihan bersama dengan Angkatan 
Laut kerajaan Thailand. Sea Garuda IV yang akan di- 
mulai tanggal 22 Agustus 1983* demikian diungkapkan 
oleh Dinas Penerangan TNI-Angkatan Laut.4°

Jadi dengan adanya kerja sama dibidang pengawasan la
ut ini kemungkinan dapat mencegah terjadinya pelanggaran- 
pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di per
airan Indonesia.

35

^®"11 Kapal perang Untuk Latihan Bersama1', Surabaya 
Post. 4 Agustus 1983, h. 1. I

47Ibid.. h. 181.
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BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP 
KAPAL-KAPAL ASING YANG TELAH MELAKUKAN 

' PELANGGARAN

1, Macam-tnacam tindakan yang dapat diambll oleh Pemerintah 
Indonesia
a, Terhadap Kapal Perang. I

Semua kapal perang negara asing yang akan melewati 

perairan Indonesia diharuskan memberitahukan lebih dahulu 
kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini ditujukan kepada 
Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, Tetapi Pemerintah Indo
nesia juga memberi kebebasan bagi kapal perang asing untuk 
melakukan pelayaran di perairan Indonesia tanpa melalui ijin 
terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia yaitu harus me
lewati alur-alur yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala 

*
Staf Angkatan Laut, Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa sebelum 
mengadakan lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah atau 
perairan pedalaman Indonesia kapal perang dan kapal pe
merintah bukan kapal niaga asing harus memberitahukan lebih 
dahulu kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, kecuali 
kalau lalu-lintas itu melalui alur-alur yang telah atau 
akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut.
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Sedangkan untuk kapal selam negara asing yang me- 
lintasi perairan Indonesia harus berlayar di permukaan air 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 
Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1962.

Apabila ada kapal perang negara asing yang memasuki
wilayah perairan Indonesia tanpa memberitahukan terlebih

i
dahulu atau tanpa melalui alur-alur yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Indonesia maka dianggap tidak melakukan llin- 

tas damai dan terhadap kapal tersebut dapat diuair dari per
airan Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan yang di
atur dalam pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 
1962 yang rnenyatakan bahwa lalu-lintas laut kapal perang 
dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing di luar alur- 
alur termaksud ayat (1) yang tidak didahului oleh pem- 
beritahuari kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, ter- 
masuk kapal-kapal selam asing yang tidak berlayar di per
mukaan air pada waktu melintasi perairan Indonesia, di
anggap tidak damai, dan karena itu dapat diwajibkan untuk 
dengan segera meninggalkan perairan Indonesia*

Sesudah adanya ketentuan dari Peraturan Pemerintah
no. 8 tahun 1962 yang mengatur mengenai hak dan wewenang
Pemerintah Indonesia terhadap pelayaran kapal-kapal asing
di perairan Indonesia, masih ada juga pelanggaran-pelanggsix-
an yang dilakukan kapal asing, misalnya:

Kapal Armada Timur Jauh Inggris tanpa ijin memasuki 
perairan Indonesia sekitar perairan Lombok tahun 1964
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Pemerintah Indonesia berhasil memaksa Armada Inggris 
untuk minta ijin pada Pemerintah Indonesia bagi kesatu
an armadanya tadi yang kembali kepangkalannya di Singa- 
pura dengan melewati perairan I n d o n e s i a . 49

Setelah dikeluarkannva Keputusan Presiden no. 16 ta
hun 1971 tentang wewenang pemberian izin berlayar bagi se- 
gala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan 
Indonesia maka Pemerintah Indonesia memberikan 2 macam izin 
berlayar bagi semua kegiatan kendaraan air asing dalam wi
layah perairan Indonesia, Hal ini sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden no, 16 
tahun 1971 yang menentukan bahwa "a. Izin berlayar untuk 
kendaraan air sipil' yang bersifat sailing permit; b. izin 
berlayar untuk kendaraan air Militer/Perang Asing yang ber-

CQsifat Security Clarence11 ,
Untuk kapal perang negara asing yang berlayar dalam 

wilayah perairan Indonesia yang bersifat sebagai security 
clearence harus minta izin lebih dahulu pada Menteri Per- 
tahanan dan Keamanan, Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden no, 16 tahun 
1971 yang menentukan bahwa "wewenang pemberian izin berlayar 
yang bersifat security clearence bagi segala kegiatan ken
daraan air Militer/Perang Asing ada pada Menteri Pertahanan

38

49Wawancara dengan Kepala Dinas Hukum Daerah Angka
tan Laut IV, loc. cit.

50Munadjat I, op. cit,. h, 354.
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dan K e araanan11 ,
b, Terhadap Kapal Penangkap Ikan,

Untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap 
perairan Indonesia oleh kapal-kapal penangkap ikan asing, 
maka dikeluarkan suatu ketentuan. yaitu Keputusan Menteri 
Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata no; 
Kep/17/Iv/1975 tentang penetapan alur pelayaran khusus bagi 
kapal-kapal penangkap ikan, Maksud dikeluarkannya putusan 
ini supaya memudahkan bagi pemerintah Indonesia untuk meng- 
awasi kapal-kapal penangkap ikan asing yang sedang melintasi 
alur tersebut, dengan demikian petugas patroli Indonesia 
tidak mengalami kesulitan*

Di dalam pasal 1 (a) Keputusan Menteri Pertahanan 
dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata nomor: Kep/l7/lV/ 
1975 ditentukan bahwa kapal penangkap ikan asing yang me
lewati perairan Indonesia dari arah Samudera Pasifik ke Sa
mudera Hindia atau sebaliknya, diharuskan melalui alur per
airan khusus di perairan Laut Sulawesi, Selat Makasar dan 
Selat Lombok.

Di dalam pasal 2 (a) juga ditentukan bahwa selama 
berada atau berlayar di alur pelayaran tersebut dalam pasal

*
1, kapal penangkap ikan asing diharuskan menyimpan alat- 
alat penangkap ikannya di dalam palka atau tempat lain yang
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ditetapkan untuk itu.
Walaupun telah dikeluarkan eurat keputusan tersebut 

dalam kenyataannya masih banyak juga pelanggaran yang ter- 
jadi, sebagai bukti adanya pelanggaran ini dapat kita lihat 

pada:
Hasil operasi guruh tahap pertama (januari sampai de
ngan April 1980) yang menangkap tidak kurang dari 23 
buah kapal pencuri ikan dan operasi Guruh tahap kedua 
yang dalam dua bulan saja telah menemukan dan menindak 
13 buah kapal yang melanggar hukum.52

Dengan melihat hasil dari Operasi Guruh ini kita ha
rus sadar bahwa dengan kekuatan sendiri kita belum mampu 
mengeksploitasi dengan sebesar-besarnya kekayaan laut Indo

nesia.
Apabila ada kapal nelayan asing yang tertangkap ke- 

tika melakukan pelanggaran di perairan Indonesia dan ada 
bukti-bukti yang kuat bahwa kapal nelayan asing itu telah 
melakukan pelanggaran misalnya dengan berhasilnya kapal pa
troli Indonesia yaitu "Sattama polisi perairan, baru-baru 
ini berhasil menangkap kapal berbendera Taiwan yang melaku
kan pencurian ikan di perairan Irian Jaya yaitu kapal Jyi

53chiang yang bermuatan 250,6 ton dengan 16 awak kapal" .
Terhadap kapal Taiwan yang telah melakukan pelanggar-

40

J Vawancara dengan Kepala Dinas Hukum Daerah Angkatan 
Laut IV, loo. cit.

•^Polisi Perairan Tangkap Dua Kapal Taiwan”, Berita 
Buana, 21 Oktober 1981, h. 1.
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an ini oleh polisi perairan Indonesia dapat diserahkan ke - 
pada pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan dan selanjutnya 
akan disidangkan, Kemungkinan sekali kapal nelayan asing 
yang tertangkap itu akan disita untuk negara sesuai dengan 
apa yang telah diucapkan oleh Jaksa Agung Ismail Saleh 
"bahwa pada prinsipnya kapal-kapal nelayan asing yang ter
tangkap beroperasi di wilayah perairan Indonesia harus di-

54rampas" .
Disamping itu terhadap kapal nelayan asing yang ter

tangkap ke.tika melakukan pelanggaran di wilayah perairan In

donesia dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan yaitu 
sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung no: Kep/009/DA/l2/ 
1971 Tentang pendelegasian wewenang penyelesaian perkara 
tindak pidana yang menyangkut perairan Indonesia kepada Men
teri Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata 
yang maksudnya memberi pedoman kepada penjabat yang memper- 
oleh delegasi wewenang penyelesaian perkara tindak pidana 

yang menyangkut perairan Indonesia di luar sidang pengadilan.
c. Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Penelitian Ilmiah 

di Perairan Indonesia.
Terhadap kapal asing yang melakukan penelitian il

miah di perairan Indonesia yang tanpa minta ijin lebih da
hulu pada Pemerintah Indonesia dapat ditindak tegas, hal 

" j 
•^"Tidak Sederhana Mengurus Kapal Nelayan Asing", 

Kompas, 27 Januari 1982, h. 3*
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ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 1962 yang menyatakan "penyelidikan ilmiah oleh
kendaraan air asing di laut wilayah atau perairan pedalaman
Indonesia hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin lebih

ccdahulu dari Presiden Republik Indonesia" , Jadi izin ini 
diberikan kepada semua kendaraan air asing baik kepunyaah 
negara maupun kepunyaan warga asing yang melakukan pe
nyelidikan ilmiah di perairan Indonesia, dengan ketentuaii 
bahwa penyelidikan-penyelidikan ini jangan sampai digunakan 

untuk merugikan kepentingan Indonesia.
Penelitian ilmiah yang pernah dilakukan oleh kapal 

asing di perairan Indonesia yaitu:
penyelidikan lautan yang diseponsori oleh CCOP dan di- 
beri nama SEATAR (Studies of Southeast Asia Tectonics 
and Resources). Penyelidikan ini termasuk dalam pro
gram IDOE (Dekade Intenasional Eksplorasi Samudera) 
dan dibantu oleh UNESCO.56

Dalam penyelidikan ini roemakai 2 kapal riset mutakhir Ame-

rika Serikat,
Apabila ada kapal peneliti ilmiah negara asing yang 

melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia misal
nya saja dengan penelitian itu mengakibatkan tercemarnya 
perairan Indonesia, maka wewenang pemerintah Indonesia ter
hadap kapal asing yang melakukan pelanggaran itu ialah da
pat berupa pidana penjara atau dapat menuntut ganti rugi.

42

cc■^M.Budiarto, op. cit., h. 57.

^Munadjat I, op. cit., h. 96.
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Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-undang no- 
mor 1 tahun 1973 tentang Landas Xontinen Indonesia, yang 
rnenyatakan:

Kecuali dalam hal tidak diatur secara khusus oleh Un- 
dang-undang lain, diancam dengan hukuman penjara se- 
lama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi- 
tingginya ftp 1.000.00(3,00 (Satu juta rupiah) barang si- 
apa tidak meroatuhi;
a. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang ini.
b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang 
ditetapkan berdasar pasal 5 dan pasal 8 Undang-undang 
ini.37

Yang dimaksud dengan pasal 11 ini ialah ketentuan mengenai 
eksploitasi, eksplorasi dan penyelidikan ilmiah serta pen- 
cemaran air laut di Landas Kontinen Indonesia, Ancaman pi- 
dana yang bertalian dengan pencemaran yang disebabkan oleh 
kapal yang melakukan penyelidikan ilmiah ini dikenakan pada 
penanggung jawab yang bersangkutan.

2. Proses penyelesaian terhadap Pelanggaran
a. Sanksi Yuridis (Sanksi Hukum).

Terhadap kapal asing non Pemerintah yang terbukti 
melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, maka 
oleh para petugas dapat diserahkan kepada pihak yang ber- 
wenang yaitu kejaksaan dan selanjutnya akan diproses dengan 
hukwn yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Ins- 

truksi Jaksa Agung nomor: R-569/C/Urkarala/5/75.
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Misalnya di dalam kasus kapal berbendera Singapura dengan
nachoda Peng Yoke Lee, pada kasus ini Jaksa Agung telah
menginstruksikan untuk:

1. Segera menyidangkan perkara tersebut menurut pe- 
tunjuk-petunjuk yang telah ada. 2. Selain pelanggaran 
perairan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya supaya di* 
usahakan dikenakan pula pasal 26 b R.O. yo. UU no. 27/
55 untuk dijatuhkan hukuman berat dan kapalnya dirampas.
3. Agar dilaksapakan betapa mestinya dan minta lapor- 
an penyelesaian.-3
Jadi berdasarkan instruksi Jaksa Agung tersebut maka 

terhadap kapal asing non pemerintah yang telah melakukan 
pelanggaran ini akan dijatuhi pidana yang berat dan kapal

nya akan segera dirampas untuk negara. Di samping itu ter
hadap kapal asing non pemerintah yang tertangkap ketika me
lakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia dapat di- 
tuntut dengan menjatuhkan denda yang tinggi, hal ini sesuai 
dengan Surat Keputusan Jaksa Agung no. Kep/009/DA/12/l971 
tentang pendelegasian wewenang penyelesaian perkara tindak 
pidana yang dilakukan di perairan Indonesia kepada Menteri 
Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata, se- 
lanjutnya dikeluarkan juga Instruksi Jaksa Agung Republik 
Indonesia no. 006/DA/12/1971 tentang pedoman di dalam me
nentukan denda damai.

Untuk menentukan denda damai maka jenis mata uaiig]

44

CO
Himpunan Petunjuk-petunjuk; Instruksi-instrukgi; 

Surat edaran dan Lain-lain dari Bidang Operasi 1947—1978» 
kejaksaan"Agung, 1980, h. 724.
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yang digunakan adalah jenis mata uang dollar Amerika Seri- 
kat. Tentang jumlah denda damai ditentukan sebagai ber
ikut:

a, Nilai dari alat yang digunakan untuk melakukan pe
langgaran, yaitu tiap DVT, US $5 dengan minimum US 
$1000 dan tiap Crew US $100. b. Hasil dari perbuatan 
pelanggaran misalnva dalam hal pencurian ikan untuk 
ikan yang ditangkap untuk tiap ton ditentukan US $100.
c. Apabila keadaan diri si pelanggar merupakan reci
divist baik dia seorang Captain maupun Crew maka hu- 
kumanhya ditambah 50%, d. Khusus mengenai pelanggaran 
alur pelayaran, maka di sini perlu diperhatikan ada 
tidaknya unsur kesengajaan dari kapal tersebut. ̂
Apabila denda damai yang telah ditentukan itu telah 

dibayar maka kapal beserta awak kapal dan muatannya dilepas- 
kan dengan segera. Tetapi kalau si pelanggar tidak meroenuhi 
persyaratah yang telah ditentukan dalam membayar denda damai 
itu maka perkara pelanggaran akan diteruskan kepada yang 
berwenang, dan selama menunggu proses pengadilan semua bia- 
ya misalnya untuk pemeliharaan kapal akan dipikul oleh ter- 
sangka.

Untuk kapal perang yang melakukan pelanggaran di 
perairan Indonesia, maka terhadap kapal perang ini tidak 
bisa dibawa ke sidang pengadilan tetapi terhadap kapal pe
rang negara asing ini Pemerintah Indonesia berhak penuh 
untuk mengusir dari wilayah perairan Indonesia, Dasar hu
kum dari ketentuan ini ialah pasal 7 ayat 3 Peraturan Pe-

4 5

5 9 I b i d . , h .  546
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merintah no. 8 tahun 1962.
b. Sanksi Nonyuridis.

yang dimaksud penyelesaian nonyuridis ini ialah pe- 
nyelesaian terhadap semua kasus pelanggaran tidak diselesai- 
kan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi di- 
selesaikan dengan menggunakan kebijaksanaan secara nonyuridis. 

Penyelesaian secara nonyuridis ini biasanya diterapkan ka- 
rena adanya pertimbangan-pertimbangan politik ataupun di
terapkan pada kasus-kasus ringan dimana akibat dari terjadi- 
nya pelanggaran itu tidak begitu membahayakan dan merugikan 

perairan Indonesia.
Apabila ada kapal penyelidik ilmiah asing balk itu 

milik negara ataupun milik swasta yang bekerjasama dengan 
Pemerintah Indonesia untuk mengadakan penelitian ilmiah di 
perairan Indonesia, apabila kapal itu melakukan pelanggaran 
yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Indonesia maka 
terhadap kapal asing itu akan ditindak tegas oleh Pemerintah 
Indonesia misalnya dengan mencabut izinnya untuk meneruskan 
penelitiannya di perairan Indonesia^dan mengusir kapal itu.

Penyelesaian nonyuridis lainnya misalnya kapal pe
nangkap ikan asing yang tertangkap ketika melintasi per
airan Indonesia di luar alur-alur laut yang telah ditetap
kan maka terhadap kapal penangkap ikan asing yang melakukan 
pelanggaran ini hanya dikenai tindakan pengusiran.

Jadi terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran
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di perairan Indonesia ini tidak diambil tindakan berdasar- 
kan hukum positip Indonesia, tetapi berdasarkan kebijaksana- 
an nonyuridis.
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BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan
Berdasarkan analisa pembahasan saya mengenai "Dampak 

diterapkannya Prinsip Wawasan Nusantara terhadap Hak pe
layaran Kapa-kapal Asing" maka dapat disimpulkan bahwa de
ngan adanya pengakuan Wawasan Nusantara oleh dunia interna
sional menimbulkan konsekuwensi bagi Indonesia untuk meng
adakan pengaturan khusus mengenai alur pelayaran internasi
onal bagi negara-negara lain. Sebab sebelum diterapkannya 
prinsip Wawasan Nusantara banyak terdapat daerah perairan 
di sekitar dan di antara pulau-pulau yang terletak di bagian 
dalam garis dasar yang merupakan laut bebas dimana hal ini 
sangat merugikan Pemerintah Indonesia sendiri karena banyak 
kapal-kapal asing yang dapat memasuki wilayah bagian dalam 
perairan Indonesia tanpa memerlukan izin dahulu dari Pe- 
merintah Indonesia. Dengan adanya kebebasan ini selain me- 
rugikan Pemerintah Indonesia juga sangat merabahayakan bagi 
terjaminnya keamanan perairan di sekitar perairan pedalaman 
Indonesia.

Setelah diterapkannya prinsip Wawasan Nusantara maka 
banyak daerah yang dulunya merupakan laut bebas sekarang 
menjadi bagian wilayah perairan Indonesia. Jadi dengan

48
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adanya prinsip Wawasa Nusantara maka perairan nusantara me
rupakan bagian integral perairan Indonesia, dengan keadaan 
perairan Indonesia yang demikian ini maka Indonesia roem- 
punyai kedaulatan penuh atas laut wilayah, perairan pedalam
an ataupun perairan nusantara.

Untuk mengatasi masalah pelanggaran yang sering di
lakukan oleh kapal asing maka Pemerintah Indonesia perlu 
mengambil suatu kebijaksanaan yang dapat mengurangi terjadi- 
nya pelanggaran di perairan Indonesia, yaitu dengan jalan' 
meningkatkan Sarana dan personil misalnya dengan menarabah 
peralatan kominikasi yang modern dan menambah jumlah personil 
yang bertugas di laut. Juga dalam rangka mengatasi masalah 
pelanggaran maka Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk roe-
netapkan adanya alur-alur laut dengan maksud untuk memper-

i
mudah pengawasan bagi lalu-lintas kapal asing di perairan^ 
Indonesia yang sangat luas ini. Pemerintah Indonesia jUga 
merasa perlu untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang 
pengawasan laut dengan negara tetangga ataupun dengan negara 
besar lainnya. Perjanjian kerjasama ini sangat penting bagi 
Indonesia mengingat masih tertinggalnya dalam hal teknologi 
dari negara-negara besar lainnya.

Penyelesaian perkara mengenai pelanggaran yang di

lakukan kapal asing baik itu kapal perang, kapal penangkap 
ikan ataupun kapal penyelidik ilmiah asing dapat diselesaikan 

melalui prosedur hukum ataupun diselesaikan melalui prosedur

49
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nonhukum. Sanksi hukum itu dapat berupa penyelesaian per- 

kara dalam sidang pengadilan dan penyelesaian di luar si- 
dang pengadilan, untuk penyelesaian perkara dalam sidang 
pengadilan putusannya dapat berupa penyitaan kapal atau me- 
nahan awak kapal sedangkan penyelesaian di luar sidang peng
adilan putusannya dapat berupa denda damai.

Penyelesaian perkara secara nonhukum putusannya da
pat berbentuk pencabutan izin untuk melakukan kegiatannya 
di perairan Indonesia, juga dapat berupa pengusiran bagi ka
pal asing yang ketahuan tidak melewati alur-alur yang telah 

ditentukan.
Jadi dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia me- 
nunjukan bahwa masih kurang efektifnya sistem pertahanan 
dan pengawasan laut di perairan Indonesia.

2, Saran
Agar pelaksanaan rencana strategis implementasi Wa

wasan Nusantara dapat lebih lancar dan terarah dan tidak 
irienimbulkari dampak negatip bagi perkembangan hukum laut In
donesia maka hendaknya semua sektor ikut membantu dalam 
rangka realisasi. konsepsi Wawasan Nusantara,

Dalam rangka mengatasi masalah pelanggaran oleh ka
pal-kapal asing yang dapat membahayakan keamanan dan sta- 

bilitas perekonomian nasional maka perlu adanya kerja-sama
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antara aparat-aparat negara yang berhubungan dengan per- 
tahanan dan keamanan laut serta peran dari masyarakat untuk 
ikut membantu terciptanya keamanan laut.

Dalam rangka pengawasan untuk menjaga keamanan per
airan Indonesia selain dengan menambah personil yang ber
tugas di laut juga sangat diperlukan untuk menambah per-̂  
alatan-peralatan yang modern untuk mengimbangi kapal-kapal 
asing yang melakukan pelanggaran yang juga menggunakan per
alatan yang modern pula.

Untuk menerapkan sanksi hukum bagi kapal asing yang 
tertangkap ketika melakukan pelanggaran sebaiknya terhadap1 
si pelanggar itu dikenakan tindakan yang tegas dan jangah 
sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam menerap
kan sanksi hukum itu.
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LAMPIRAN I
INSTRUKSI 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ; INSTR-006/D.A./12/1971 
tentang

JUMLAH DAN CARA PENETAPAN SERTA PENYETORAN UANG DENDA DAMAI.

BERDASARKAN:

S.K. DA, No. Kep-099/DA/l2/19?1, tentang pendelegasian 
Wewenang Penyelesaian Perkara-perkara Tindak Pidana 
yang menyangkut Perairan Indonesia, kepada Menhankam/ 
Pangab.

PERTIMBANGAN:
1. Bahwa perlu memberi pedoman kepada pejabat-pejabat 

yang memperoleh delegasi wewenang penyelesaian per
kara tindak pidana yang menyangkut perairan Indone-j 
sia di luar sidang pengadilan dengan jalan menyaippai- 

kan dengan syarat.
2. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Pejabat- 

pejabat tersebut harus mempunyai daya preventif yang 
cukup uniform dan dalam kemampuan dari tersangka un
tuk memenuhinya.

MENGINSTRUKSIKAN:
Seraua Pejabat yang dimaksud dalam pasal-pasal SK.DA.
No. Kep-099/DA/l2/l971 tertanggal 10 Desember 1971.
I. Dalam menentukan wewenangnya menentukan denda damai 

berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut:
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1. Jenis mata uang denda damai adalah United States 

Dollar (US $).
2. lentang jumlah denda damai ditentukan sebagai 

berikut:
a. Nilai dari alat yang digunakan untuk melakukan 

pelanggaran, yaitu tiap DWT, US $5 dengan mi
nimum US $1000 dan tiap Crew US $100.

b. Hasil dari perbuatan pelanggaran misalnya da

lam hal pencurian ikan untuk ikan yang di- 
tangkap untuk tiap ton ditentukan US $100,

c, Apabila keadaan diri si pelanggar merupakan 

recidivist baik dia seorang Captain maupun 
Crew maka hukumannya ditambah 50%,

d, Khusus mengenai pelanggaran kapal penangkap 
ikan asing perlu diperhatikan ada tidaknya 
usaha kesengajaan,

3. Tentang tata cara menetapkan, memungut, meng- 

administrasikan dan mensetor ke Kas Negara ada
lah sebagai berikut:
a, Yang berhubungan dengan pasal-pasal Surat Ke

putusan Jaksa Agung Republik Indonesia no. 
Kep-Q99/DA/12/I97l (jenis pelanggaran) di
lakukan dengan menggunakan berita acara.

b. Yang berhubungan dengan pasal-pasal Surat Ke

putusan Jaksa Agung Republik Indonesia no. 

Kep-099/DA/12/1971: Untuk kapal asing yang
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telah selesai .menangkap ikan dan dengan muatan- 
nya sedang berjalan meninggalkan perairan In
donesia (raengeluarkan barang tanpa melalui pe-
jabat Bea Cukai yang berwenang), diperlakukan

i
pada pasal 5 dari surat keputusan Jaksa Agung 
Republik Indonesia no. Kep-099/DA/12/l971, pro
sedur yang dipakai adalah prosedur biasa dan' 
denda damai. dibayar kepada dan disetor ke Kas 
Negara oleh Kantor Bea dan Cukai yang bersang- 
kutan.

4. Kapal beserta awak kapal dan muatannya dilepaskan'H
segera setelah dibayar denda damai yang ditentukan 
atau diperoleh jaminan pembayaran jumlah denda 
damai itu dari Konsul yang bersangkutan dan/atau 
suatu badan lain yang dapat menjamin,

5. Apabila tersangka tidak memenuhi syarat yang di-' 
tentukan maka perkara diteruskan kepada yang ber
wenang, dan segala ongkos itu, misalnya pemelihara- 
an kapal dan awak kapal selama menunggu dan men- 
jalani proses pengadilan hingga dijatuhkannya ke
putusan hakim yang tak dapat diubah lagi, dipikul 
oleh tersangka,

6. Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluar- 
kannya,

II,. Semua perkara yang pada saat berlakunya Surat Ke-
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putusan Jaksa Agung no. 099/DA/12/1971 belum di- 
ajukan pada pengadilan yang berwenang, diselesai- 
kan berdasarkan Surat Keputusan tersebut dan Ins- 
truksi ini.
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Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 1971

JAKSA AGUNG 
Dto 

SOEGIH ARTO

(Disalin sesuai dengan aslinya)

i
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LAMPIRAN: II
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA

Nomor: Kep / 17 / IV / 1975 
Tentang

PENETAPAN ALUR PELAYARAN KHUSUS BAGI 
KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN ASING

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA 

Menimbang:

1. Bahwa kekayaan laut merupakan salah satu sumber per- 
ekonomian Negara yang perlu diselaraatkan dan di- 
lindungi.

2. Bahwa belum adanya alur pelayaran khusus bagi lalu- 
lintas kapal-kapal penangkap ikan asing yang akan 
berlayar melalui perairan Indonesia sering di- 
manfaatkan untuk hal-hal yang dapat merugikan sum- 
ber penghidupan Rakyat dan perekonomian negara,

3. Bahwa untuk memudahkan pengawasan serta pengamanan 
terhadap lalu-lintas kapal-kapal penangkap ikan 
asing yang akan berlayar melalui Perairan Indonesia, 
perlu adanya alur pelayaran khusus bagi lalu-lintas 
kapal-kapal penangkap ikan asing,
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Mengingat:
1. Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 

1939 (Stbld. 1939 No. 442).
2. Undang-undang no. 4 Prp tahun 1960 (L.N. No. 22 Ta

hun 1960) tentang Perairan Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu- 

lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan 
Indonesia.

4. Keputusan Presiden No. 103 tahun 1963 tentang per- 
nyataan seluruh perairan Indonesia sebagai lingkung- 
an maritim.

5. Keputusan Presiden R.I, Nomor 7 tahun 1974 tentang 
penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 79 tahun 1969.

M E M U T U S K A N
Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/PANGLIMA ANGKAT
AN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
ALUR PELAYARAN KHUSUS BAGI KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN
ASING.

Pasal 1
a. Kapal-kapal penangkap ikan asing yang akan melewati per

airan Indonesia dari arah Samudera Pasifik ke Samudera 
Indonesia atau sebaliknya, diharuskan melalui Alur Per
airan khusus di perairan Laut Sulawesi, Selat Makasar, 
dan Selat Lombok.
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Koordinat poros alur pelayaran tersebut ditetapkan se
bagai berikut:
1). Laut Sulawesi:

05°-12,-00"N/127o-06i-00mE dan 05°-05,-00" N 125°- 
35'-00" E.

2). Selat Makasar:
01°-100'-00M N / 119°-42'-00" E, 02°-37,-30" S / 118° 
34'-00*' E dan 03°-25'-00" S / 118°-34f-00" E.

3). Selat Lombok:
05°-29'-30" N, / 117o-03'-00" E, 07O-57'-00" S / 115° 
57'-00" E, 08°-18’-50" S / 115°-48'-00" E dan 09°- 
97'- 80” S / 115°-37 ’-00" E.

Lebar alur pelayaran dihitung dari garis poros dan jari- 
jari 5 mil laut,

Pasal 2
Selama berada atau berlayar di alur pelayaran tersebut 
dalam pasal 1, kapal penangkap ikan asing diharuskan me- 

nyimpan alat-alat penangkap ikannya di dalam palka atau 
tempat lain yang ditetapkan untuk itu.
Semua peralatan penangkap ikan harus dilipat dan/atau 
dalam keadaan tidak siap untuk dipergunakan.
Selama berada atau berlayar di alur pelayaran tersebut 
kapal penangkap ikan itu dilarang melakukan kegiatan 
penangkapan ikan.
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Pasal 3
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

i

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui 

kepada:
1. Menteri Luar Negeri.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Kehakiman.

4. Menteri Perhubungan.
5. Ketua Mahkamah Agung.
6. Jaksa Agung R.I.
7. Menteri Sekretaris Negara.
8. Distribusi A+B Hankam.

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal : 22-4-1975

MENTERI PERTAHA.NAN-KEAMANAN/PANGLIMA 
ANGKATAN BERSENJATA

M.PANGGABEAN 
JENDERAL T.N.I

(Disalin sesuai dengan aslinya)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DAMPAK DITERAPKANNYA PRINSIP WAWASAN NUSANTARA 
TERHADAP HAK PELAYARAN KAPAL-KAPAL ASING 
 

ARIEF LAKSANA


	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-2.halam-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-3.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-4.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-5.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-6.babi-g
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-7.babi-g
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-8.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-9.babv-p
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-10.daft-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-arieflaksa-25252-11.lamp-n



