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RANCANGAN                           
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …   TAHUN   … 
TENTANG 

KELAUTAN 
 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang :  a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui 
secara  internasional sebagai suatu negara kepulauan 
memiliki sumber daya alam yang melimpah merupakan 
rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bagi seluruh 
bangsa dan negara Indonesia yang wajib dikelola secara 
berkelanjutan dan dimanfaatkan  secara terpadu bagi 
kepentingan generasi sekarang dan mendatang; 

b. bahwa wilayah laut merupakan bagian terbesar dari 
wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari 
berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, 
ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan 
ekologi, merupakan modal dasar bagi terwujudnya 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia; 

c. bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang 
berbentuk negara kesatuan berwawasan nusantara perlu 
memiliki paradigma baru Indonesia masa depan yang 
lebih berorientasi pada visi pembangunan  kelautan di 
segala bidang; 

d. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan 
kekayaan sumber daya alam kelautan yang melimpah, 
peraturan perundang-undangan sektoral di bidang 
kelautan yang telah ada memerlukan kebijakan 
pengelolaan yang  menyeluruh dan terpadu; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a,   huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;  

 
Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;. 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention On The Law Of 
The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3319); 
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Dengan Persetujuan  Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Laut adalah ruang  perairan di muka bumi yang menghubungkan 

daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang 
merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur 
terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional. 

2. Kelautan adalah perihal yang berhubungan dengan:  
a. wilayah laut; 
b. kebijakan pembangunan kelautan; 
c. arah pengelolaan kelautan; 
d. sumberdaya manusia kelautan dan budaya kelautan 
e. penelitian dan pengembangan, serta data kelautan; 
f. penataan ruang , lingkungan hidup,  dan konservasi; 
g. penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut;  
h. tata kelola dan kelembagaan ; dan  
i. peran serta masyarakat. 

3. Pariwisata kelautan adalah kegiatan pariwisata yang berkaitan 
dengan laut, termasuk pelayaran pariwisata, kegiatan pariwisata 
pesisir, dan berbagai olah raga air lainnya. 

4.   Pulau adalah wilayah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah 
yang dikelilingi oleh air dan  berada di atas permukaan air pada 
waktu air pasang. 

5. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, 
dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud 
alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya 
sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu 
merupakan sebagai satu kesatuan geografi, ekologis, ekonomis, 
pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara 
historis dianggap sebagai demikian. 

6. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu 
atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. 

7. Pantai adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan 
daratan  yang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang 
rendah. 
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8. Kawasan adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah di 
bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional, sesuai dengan 
ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982. 

9. Otoritas Dasar Samudera Dalam adalah organisasi Perserikatan 
Bangsa Bangsa yang mengatur dan mengawasi kegiatan di kawasan, 
terutama dengan tujuan untuk mengelola kekayaan di kawasan. 

10. Badan Penegakan Hukum dan Keamanan di Laut adalah lembaga 
pemerintah yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan 
operasional penuh dan terpadu dalam satu kesatuan dalam 
mencegah, menanggulangi, dan menangani kejahatan di laut. 

11. Pencemaran laut adalah masuknya  atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut 
yang mengakibatkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku 
mutu dan atau fungsinya. 

12. Pemanfaatan laut berkelanjutan adalah penggunaan laut secara 
optimal untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang 
dengan metode dan teknologi yang ramah lingkungan. 

13. Menteri adalah Menteri  yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang kelautan.  

14. Bank Data Kelautan adalah kumpulan data berbagai aspek kelautan 
yang diperlukan untuk dapat mengelola kelautan secara efektif dan 
efisien yang dihimpun dari berbagai institusi baik pemerintah 
maupun swasta. 

15. Budaya Kelautan adalah sistem, gagasan, perilaku sarana dan 
prasarana fisik yang digunakan masyarakat pendukungnya dalam 
rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam, dan 
merekayasa jasa lingkungan laut bagi kehidupannya.  

 
Pasal 2 

Lingkup pengaturan Undang-Undang ini meliputi ketentuan wilayah laut, 
kebijakan pembangunan kelautan, arah pengelolaan kelautan,  
sumberdaya manusia kelautan dan budaya kelautan, penelitian dan 
pengembangan, serta data kelautan, penataan ruang, lingkungan hidup 
dan konservasi, penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, 
tata kelola dan kelembagaan, dan peran serta masyarakat. 
 

Pasal 3 
Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan 
pada asas: 
a. keterpaduan; 
b. berkelanjutan;  
c. kepastian hukum; 
d. pemerataan; 
e. berkeadilan; dan  
f. transparansi  dan akuntabilitas. 
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Pasal 4 
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan:  
a. mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara 

kepulauan yang berciri nusantara yang mandiri, maju, kuat, dan 
berbasiskan kepentingan nasional; 

b. memanfaatkan sumber daya kelautan dan kekayaan laut dalam 
wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut lepas dan 
dasar samudera dalam, secara berkelanjutan untuk sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan 

c.  mengembangkan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat 
untuk menumbuhkan pembangunan yang berorientasikan kelautan. 

 
BAB II 

WILAYAH LAUT 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 5 

Demi kepentingan nasional di laut, wilayah laut terdiri dari wilayah laut 
yang berada di dalam yurisdiksi  Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional. 

 
Bagian Kedua 

Wilayah Laut  yang Berada di Dalam Yurisdiksi  
 

Pasal 6 
(1) Di wilayah laut yang berada di dalam yurisdiksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, negara mempunyai: 
a. kedaulatan penuh; dan  
b. hak-hak berdaulat. 

(2) Kedaulatan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a.  laut teritorial; 
b. perairan pedalaman; dan 
c. perairan kepulauan. 

 (3) Di wilayah Kedaulatan penuh sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah 
berwenang: 
a. menetapkan garis pangkal lurus kepulauan dan melaporkan 

kepada berbagai lembaga internasional yang ditunjuk; 
b. membuat perjanjian delimitasi mengenai laut teritorial dengan 

negara yang berbatasan; 
c. mematuhi hak dan kepentingan internasional yang harus 

dihormati di perairan kepulauan pada alur kepulauan, hak lintas 
damai, dan hak perikanan tradisional; 

d. mengatur pulau-pulau yang rawan terhadap sengketa di bidang 
hukum laut; 
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e. menyelesaikan pengadministrasian pulau-pulau yang belum 
bernama; dan/atau 

f. menetapkan pengelolaan pulau-pulau belum berpenghuni. 
 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan hukum  laut internasional. 

 
Pasal 7 

(1) Hak-hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. zona tambahan; 
b. zona ekonomi eksklusif; dan  
c. landas kontinen. 

 
(2) Di wilayah hak-hak berdaulat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah berwenang: 
a. mengatur mengenai zona tambahan di bidang bea cukai, 

kemigrasian, perpajakan, sanitasi, dan benda-benda kultural atau 
benda berharga lainnya yang ditemukan di dasar laut; 

b. menetapkan batas  terluar zona tambahan selebar 24 (dua puluh) 
mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan; 

c. menetapkan batas terluar zona ekonomi eksklusif Indonesia 
selebar 200 (dua ratus) mil yang diukur dari garis pangkal 
kepulauan; 

d. mengatur di bidang perikanan yang meliputi: 
1) jumlah ikan yang ditangkap;  
2) kapasitas panen; 
3) pelestarian jenis ikan; dan 
4) surplus. 

e. membuat perjanjian delimitasi zona ekonomi eksklusif Indonesia 
dengan negara berbatasan; 

f. mengatur mengenai landas kontinen Indonesia sampai batas 
terluar tepi kontinen (continental margin) di luar batas 200 mil dari 
garis pangkal kepulauan ;   

g. membuat perjanjian delimitasi landas kontinen Indonesia dengan 
negara berbatasan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan hukum  laut internasional. 

 
 

Bagian Ketiga 
Wilayah Laut yang Berada di Luar Yurisdiksi 

 
Pasal 8 

(1) Wilayah laut yang Berada di luar yurisdiksi  Negara Kesatuan 
Republik Indonesia meliputi: 
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a. laut bebas; dan  
b. dasar samudera  dalam. 

(2) Di laut bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
Pemerintah berkewajiban: 
a. memberantas kejahatan internasional;  
b. memberantas siaran-siaran gelap; 
c. mengawasi kapal-kapal nasional baik di bidang teknis, 

adminsitratif, dan sosial; 
d. melakukan pengejaran seketika;  
e. mencegah dan menanggulangi pencemaran laut dengan berkerja 

sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan 
f.  berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum 

pengelolaan perikanan regional dan internasional. 
(3) Di dasar samudera dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     

huruf b,  Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja 
sama dengan lembaga internasional terkait. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
hukum laut internasional. 

 
 

BAB III 
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN  

 
Bagian Kesatu 

Kebijakan 
 

Pasal 9 
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan kelautan untuk menyusun 

rencana pembangunan kelautan sebagai dasar untuk menyusun 
rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. 

(2) Kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi : hal-hal sebagai berikut : 
a. membangkitkan pengembangan wawasan dan budaya kelautan 
b. peningkatan dan penguatan peran sumber daya manusia 

kelautan ; 
c. penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta 

seluruh aset didalamnya ; 
d. melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi 

dan aset-aset negara ; 
e. pengembangan industri kelautan dalam rangka pemanfaatan 

dan pengusahaan sumber daya kelautan secara terpadu, optimal 
dan berkelanjutan ; 

f.  mengurangi penanggulangan dampak bencana pesisir dan 
pencemaran laut ; 

g. peningkatan kesejahteraan keluarga miskin masyarakat pesisir 
di kawasan pesisir; dan  

h. penataan hukum kelautan dalam satu sistem hukum nasional. 
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(3) Proses penyusunan kebijakan pembangunan kelautan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut: 
a. pemerintah menetapkan sasaran pembangunan  kelautan yang 

terpadu yang merupakan bagian  dari  sasaran  pembangunan 
nasional; dan 

b. rencana  pembangunan kelautan dijabarkan ke dalam rencana 
pembangunan  pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya 
kelautan yang meliputi : perikanan nasional, energi dan sumber 
daya mineral  di laut, wisata kelautan, benda berharga di laut, 
pelayaran nasional, industri  kelautan, dan yang didukung oleh 
sumber daya manusia dan budaya kelautan,  penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, 
penataan ruang, perlindungan, pelestarian dan konservasi, 
penegakan kedaulatan, hukum, keamanan dan keselamatan di 
laut serta tata kelola kelembagaan. 

(4) Penyusunan rencana pembangunan  kelautan jangka panjang dan 
jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 

 
Bagian Kedua  

Rencana Pembangunan Kelautan 
 

Pasal 10 
Rencana pembangunan kelautan dikelompokkan menjadi:  
a. pengelolaan kelautan yang mencakup pemanfaatan dan pengusahaan 

sumber daya kelautan, penelitian dan pengembangan, tata ruang 
kelautan, konservasi dan lingkungan hidup; 

b. pengembangan sumberdaya manusia dan budaya  kelautan; 
c. pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset negara; 
d. tata kelola dan kelembagaan kelautan; 
e. peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; keluarga miskin di 

kawasan pesisir ; 
f. penanggulangan dampak bencana alam dan pencemaran laut; dan  
g. pengembangan dan penataan hukum kelautan. 

 
 

Paragraf 1 
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 

 
Pasal 11 

Rencana pemanfaatan sumber daya kelautan merupakan pengembangan 
industri kelautan secara sinergi, optimal, terpadu dan berkelanjutan, 
yang meliputi pengembangan pelayaran,  industri kelautan, perikanan, 
wisata kelautan, energi dan sumber daya mineral dari laut, bangunan 
lepas pantai, serta jasa kelautan. 
Alternatif : 
Rencana pembangunan sumber daya manusia meliputi rencana 
pengembangan wawasan dan budaya kelautan, rencana peningkatan 
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kualitas sumber daya manusia kelautan, dan rencana peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pesisir. 

 
Paragraf 2 

Rencana Pembangunan Sumber Daya Manusia 
 

Pasal 12 
Rencana pembangunan sumber daya manusia meliputi :  
a. membangkitkan peningkatan wawasan dan budaya kelautan, antara 

lain melalui : 
1) peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang 

kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan 
jenjang pendidikan;  

2) pelestarian nilai-nilai budaya, wawasan bahari, dan merevitalisasi 
hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan  

3) perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui 
usaha preservasi, restorasi dan konservasi; 

b. peningkatan dan penguatan sumber daya manusia di bidang kelautan 
yang diwujudkan antara lain, dengan: 
1). mendorong jasa di bidang-bidang keunggulan kelautan yang 

diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;  
2). mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di 

bidang kelautan; dan 
3). meningkatkan dan menguatkan peranan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, riset dan pengembangan sistem informasi kelautan; 
 

Paragraf 3 
Rencana  Pengamanan Wilayah Kedaulatan Yurisdiksi dan Aset Negara 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 

Pasal 13 
Rencana pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset negara 
Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:  
a. peningkatan kinerja pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum 

secara terpadu di wilayah perbatasan;  
b. pengembangan sistem monitoring, kontrol, survailan, dan penegakan 

hukum sebagai instrumen pengamanan sumberdaya, lingkungan, dan 
wilayah kelautan;   

c. peningkatan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-
pulau kecil terdepan; dan  

d. peningkatan koordinasi keamanan  dan keselamatan di laut.    
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Paragraf 4 
Rencana Tata Kelola dan Kelembagaan 

 
Pasal 14 

Note : 
Dihapus  

Pasal 15 
Rencana tata kelola dan kelembagaan meliputi rencana pembangunan 
sistem hukum, dan tata pemerintahan yang mendukung ke arah 
terwujudnya wawasan nusantara serta sistem perencanaan, koordinasi, 
monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.  
Note : 
Tata kelola dan kelembagaan perlu ada penjelasan (meliputi apa saja) 

 
Paragraf 5 

Rencana Peningkatan Kesejahteraan 
 

Pasal 16 
Rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan 
mengembangkan kegiatan ekonomi produksi skala kecil khususnya di 
bidang kelautan yang mampu memberikan lapangan kerja. lebih luas. 
Penjelasan : 
Yang dimaksud dengan masyarakat pesisir terutama untuk keluarga yang 
tidak mampu (miskin)  

 
Paragraf 6 

Rencana Penanggulangan Dampak Bencana Alam dan Pencemaran di 
Laut 

 
Pasal 17 

Rencana untuk menanggulangi dampak bencana alam di laut dan pesisir 
serta dan pencemaran di laut meliputi:  
a. rencana pengembangan sistem mitigasi bencana;  
b. rencana pengembangan sistem awal peringatan (early warning 

system);   
c. rencana pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat  

tumpahan minyak di laut;  
d. rencana pengembangan sistem pengendalian hama laut,  introduksi 

spesies asing dan organisme  laut yang menempel pada dinding 
kapal; dan  

e. rencana pengendalian dampak sisa-sisa bangunan  lepas pantai dan 
aktivitas di laut. 
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BAB IV 
PENGELOLAAN KELAUTAN 

 
Bagian Kesatu 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
 

Pasal 30 19 
(1) Pemerintah  mengembangkan ekonomi kelautan guna sebesarnya-

besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui 
pengelolaan dan pengusahaan kelautan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 20 
Pengelolaan kelautan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat dengan memanfaatkan sumber daya kelautan di 
bidang: 
a. perikanan; 
b. energi dan sumber daya mineral  di  laut; 
c. wisata kelautan; dan 
d. benda berharga. 
Alternatif : 
Pengelolaan kelautan dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber daya 
kelautan di bidang: 
e. perikanan; 
f. energi dan sumber daya mineral  di  laut; 
g. wisata kelautan; dan 
h. benda berharga. 
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Paragraf 2 (BARU) 

Perikanan 
 

Pasal 21 
(1) Pemerintah wajib mewujudkan usaha perikanan nasional terpadu 

yang berperan dalam perekonomian nasional secara berdaya guna 
dan berhasil guna. 

(2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis 
perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan budidaya biota laut 
lainnya yang dilakukan secara terpadu dengan industri pengelolaan, 
pemasaran, dan kegiatan ekonomi terkait lainnya. 

(3) Untuk mendukung terwujudnya usaha perikanan tangkap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah wajib mendorong 
tersedianya armada perikanan tangkap nasional yang dapat 
memenuhi kebutuhan penangkapan ikan di Perairan Indonesia, Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut bebas. 

(4) Untuk mendukung terwujudnya usaha perikanan budidaya dan 
budidaya biota laut lainnya, Pemerintah wajib mendorong 
pengembangan usaha, sarana, prasarana, dan kawasan.  

Penjelasan  
Ayat (4) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar usaha perikanan mampu 
berproduksi secara optimal dan menjadi bagian yang terbesar dari 
industri perikanan nasional. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), 
dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
Paragraf 2 

Energi dan Sumber Daya Mineral  di  Laut 
 

Pasal 21 
(1) Pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan energi dan 

sumber daya mineral di laut, dasar laut,  dan tanah di bawahnya.  
(2) Pemerintah mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan yang 

bersumber dari laut meliputi: 
a. angin; 
b. ombak;  
c. arus;  
d. pasang surut; dan 
e. perbedaan suhu air laut. 

(3) Ketentuan mengenai pertambangan dan energi di laut termasuk 
energi alternatif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)  diatur  
dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. 
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Paragraf 3  

Wisata Kelautan 
 

Pasal 22 
(1) Pemerintah wajib mengembangkan pariwisata kelautan untuk 

menjadi salah satu kawasan tujuan wisata terkemuka di dunia. 
(2) Untuk mengembangkan pariwisata kelautan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Pemerintah wajib melakukan: 
a. penyederhanaan perizinan berlayar ke Indonesia; 
b. pelayanan bea cukai, imigrasi, kepelabuhanan dan karantina 

yang prima; 
c. pengintegrasian rangkaian kegiatan dan objek-objek kawasan 

wisata antardaerah; 
d. pelayanan keamanan; dan 
e. promosi pariwisata. 

(3) Pengembangan kawasan wisata kelautan harus berdasarkan tata 
ruang wilayah dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai 
pemangku kepentingan. 

(4) Pemerintah wajib menginventarisasi potensi kekayaan alam laut dan 
mendorong pembangunan sarana dan prasarana wisata kelautan. 

(5) Pemerintah wajib mengembangkan dan memelihara kelestarian laut 
termasuk pengembangan pengelolaan terumbu karang dan taman-
taman laut.  

Alternatif : 
(5)  Pemerintah wajib mengembangkan pengelolaan terumbu karang dan 

memelihara kelestarian taman laut. 
(6)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

 
Paragraf 4 

Benda berharga 
 

Pasal 23 
(1) Pemerintah mengatur, menguasai, melindungi benda-benda 

arkeologis, dan benda-benda berharga lainnya yang ditemukan di 
laut yang berada di wilayah laut nasional dan yurisdiksi Indonesia 
untuk menjadi milik negara. 

(2) Pemerintah mengatur pemanfaatan benda-benda arkeologis, dan 
benda-benda berharga lainnya yang ditemukan di Kawasan.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua  

Pengusahaan Kelautan 
 

Paragraf 1 
Umum  

 
Pasal 24 

Pengelolaan kelautan digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat dengan mengusahakan sumber daya kelautan di 
bidang: 
a. pelayaran; dan 
b. industri kelautan. 

 
Paragraf 2 
Pelayaran 

 
Pasal 25 

(1) Pemerintah wajib mendorong terwujudnya  usaha pelayaran nasional 
untuk memenuhi  kebutuhan dalam negeri yang memenuhi standar 
internasional dan berperan aktif dalam perdagangan antarnegara.  

(2) Untuk mendorong terwujudnya usaha pelayaran nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah wajib 
mengembangkan:  
a.  industri-industri terkait hulu hilirnya termasuk industri 

galangan kapal dan jasa-jasa pelayaran;  
b.  sistem dan manajemen pelabuhan;  
c.  sarana dan prasarana pendukung; dan 
d.  kebijakan fiskal dan pendanaan yang mendukung.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 26 

(1) Pemerintah wajib memberdayakan pelayaran rakyat sebagai bagian 
dari pelayaran nasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, 
agar mampu berperan dalam sistem angkutan laut nusantara.  

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui:  
a. peningkatan pengelolaan; 
b. pengembangan teknologi; 
c. peningkatan sumber daya manusia; dan 
d. pendanaan.  

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 3 
Industri kelautan 

 
Pasal 27 

(1) Pemerintah mengatur pengelolaan dan pengembangan industri 
kelautan dalam rangka meningkatkan usaha  perikanan nasional, 
usaha pelayaran niaga nasional,  usaha pertambangan di laut,  
usaha wisata kelautan,  dan jasa-jasa kelautan.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan 
secara  terpadu, efektif, dan efisien. 

(2)  Pemerintah wajib mewujudkan dan menjamin keterpaduan sektor-
sektor terkait terutama yang  berkaitan dengan sektor yang 
bertanggung jawab di bidang perindustrian.  

Alternatif : 
(2) Pemerintah wajib mewujudkan dan menjamin keterpaduan sektor-

sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara  terpadu, 
efektif, dan efisien. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 28 

Setiap orang dalam membangun, memelihara, dan/atau memperbaiki 
kapal dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 dan Pasal 27 wajib mengutamakan penggunaan industri 
perkapalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
 

Pasal .... 
Pemerintah mengatur  pemasangan pipa-pipa dan kabel-kabel di bawah 
laut. 

 
BAB V 

SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA KELAUTAN 
 

Bagian Kesatu 
Sumber Daya Manusia 

 
Pasal 29 

(1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan kelautan,  budaya kelautan, dan tindakan yang 
diperlukan untuk menjamin kelestarian laut beserta ekosistemnya. 

(2) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 
menghasilkan ahli yang profesional di bidang kelautan  dan berdaya 
saing yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan laut 
secara maksimal baik di bidang pelayaran, perikanan, industri 
kelautan, wisata bahari, maupun pertambangan di laut.  
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(3) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 
menghasilkan peneliti-peneliti kelautan yang diperlukan dalam 
pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan.  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan (3)  
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

Bagian Kedua  
Budaya Kelautan 

 
Pasal 31 

(1) Pemerintah melestarikan dan mengembangkan budaya kelautan yang 
diwujudkan dalam bentuk yang didukung dengan sarana dan 
prasarana kelautan dan  sistem sosial serta sistem nilai budaya 
sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional. 

Alternatif : 
(1) Pemerintah melestarikan dan mengembangkan budaya kelautan 

dengan di dukung oleh sarana, prasarana kelautan, sistem sosial, dan 
sistem nilai budaya ................................... 

 
(2) Pelestarian dan pengembangan budaya kelautan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan 
penyadaran masyarakat tentang kelautan, revitalisasi hukum adat 
dan kearifan lokal dibidang kelautan. 

(3) Ketentuan mengenai budaya kelautan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur  dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB VI 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA DATA KELAUTAN 

 
Bagian Kesatu 

Penelitian dan Pengembangan 
 

Pasal 32 
(1) Pemerintah mendorong program penelitian, pengembangan, 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dengan 
menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan. 
penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan, dan 
teknologi. 

(2) Pemerintah menetapkan persyaratan tentang pelaksanaan penelitian 
ilmiah kelautan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang 
berlaku secara internasional. 

(3) Dalam rangka meningkatkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), pemerintah dapat melakukan kerja sama dalam 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kelautan dengan pihak lain., baik nasional maupun internasional. 
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Penjelasan : 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan pihak lain misalnya : swasta, lembaga swadaya 
masyarakat, NGO. 
(4) Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat juga melakukan penelitian, 

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kelautan yang berkaitan dengan bencana alam. yang terjadi di 
Indonesia. 

(5) Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan secara nasional, 
dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.   

Penjelasan : 
Ayat (5) 
Yang dimaksud “lembaga yang berwenang” misal sapa gt.... 

Pasal ........ 
Pemerintah berperan aktif dalam perumusan ketentuan-ketentuan 
konvensi regional dan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan 
dan pengaturan kelautan. 

 
 

Bagian Kedua 
Bank Data Kelautan 

 
Pasal 33 

(1) Pemerintah menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan 
data bank data kelautan yang dihimpun dari seluruh kegiatan di 
bidang kelautan. 

Penjelasan : 
Ayat (1) yang dimaksud dengan “kegiatan di bidang kelautan” meliputi 
kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu dan teknologi 
kelautan. 
(2) Data kelautan disimpan, dikelola, dan dikembangkan  oleh lembaga  

yang berwenang dan berfungsi sebagai pusat informasi kelautan 
nasional. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 
PENATAAN RUANG LAUT,  LINGKUNGAN HIDUP LAUT DAN 

KONSERVASI LAUT 
 

Bagian Kesatu 
Penataan Ruang Laut 

 
Pasal 34 

(1) Pemerintah menyelenggarakan penataan ruang laut sebagai bagian 
integral dari sistem penataan ruang nasional.  

(2) Penataan ruang laut ditujukan selain untuk pelestarian dan 
pengembangan berbagai kegiatan yang berskala lokal daerah dan 
nasional, juga untuk mengembangkan kawasan-kawasan potensial 
menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan 
yang penting yang berskala internasional. 

Alternatif : 
(2) Penataan ruang laut ditujukan untuk pelestarian, pengembangan 

kegiatan yang berskala lokal dan nasional, dan pengembangan 
kawasan-kawasan potensial.  

Penjelasan 
Ayat (2) 
 Yang dimaksud dengan “kawasan potensial” adalah kawasan 

menjadi pusat-pusat kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan 
yang berskala internasional. 

 
(3) Penyerasian penataan ruang laut antar kabupaten/kota dikoordinasi 

oleh Gubernur dan  antar provinsi dikoordinasi oleh Menteri. 
(4) Rencana penataan ruang laut daerah sebelum ditetapkan dengan 

peraturan daerah terlebih dahulu dilakukan harmonisasi dan 
penyerasian dengan peraturan rencana tata ruang yang lebih tinggi. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 
Bagian Kedua 

Lingkungan Hidup Laut  
 

Pasal 35 
(1) Pemerintah menetapkan pengelolaan lingkungan laut sebagai bagian 

sub sistem dari sistem nasional lingkungan hidup untuk 
melestarikan dan mengembangkan lingkungan laut yang serasi, 
selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan 
yang berkelanjutan. yang berwawasan lingkungan hidup. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan 
lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. dengan memperhatikan tingkat kesadaran 
masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat 
hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 
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Bagian ketiga 
Konservasi Laut 

 
Pasal 36 

(1) Pemerintah menetapkan langkah-langkah mengenai konservasi 
sumberdaya alam hayati di laut  dan ekosistemnya, termasuk 
perlindungan lingkungan dan pelestarian lautnya,  sebagai sub 
sistem dari sistem nasional konservasi sumber daya alam hayati  
dalam rangka terpeliharanya  keseimbangan lingkungan hidup di 
laut.  

Alternatif : 
(1)  Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi sumberdaya alam 

hayati di laut dan ekosistemnya dengan memperhatikan kelestarian 
dan keseimbangan lingkungan di laut, sebagai sub sistem dari sistem 
nasional konservasi sumber daya alam hayati. 

 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 
serta perjanjian internasional. 

 
Pasal 37 

(1) Konservasi laut menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah 
daerah, pengusaha, dan masyarakat. 

(2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
keseluruhan pengelolaan kelautan. 

Note : Ayat (1) dan ayat (2) digabung. 
Alternatif : 

(1) Konservasi laut meliputi keseluruhan pengelolaan kelautan dan 
menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, 
pengusaha, dan masyarakat. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

DEWAN KELAUTAN INDONESIA 
 

Pasal 38  
(1) Dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kelautan, 

dengan Undang-Undang ini dibentuk Dewan Kelautan Indonesia. 
(2) Dewan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga 
terkait dalam penyusunan kebijakan umum di bidang kelautan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kelautan Indonesia 
menyelenggarakan fungsi: 
a. merumuskan kebijakan pembangunan  kelautan;  
b. memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai kelautan 

dan hal-hal lain atas permintaan Presiden; 
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c. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan kelautan 
dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun non 
pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan; 

d. mengembangkan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring 
dan evaluasi sektor kelautan; 

e. mengevaluasi kebijakan di bidang kelautan; dan 
f. memecahkan masalah dalam  bidang kelautan. 

(4) Susunan organisasi, keanggotaan, dan tata laksana Dewan Kelautan 
Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden. 

 
 

BAB IX 
PENEGAKAN KEDAULATAN, HUKUM, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN 

DI LAUT 
 

Bagian Kesatu 
Penegakan Kedaulatan 

 
Pasal 39 

(1) Penegakan kedaulatan di wilayah laut, termasuk udara di atasnya, 
didasarkan pada asas satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan diarahkan pada usaha untuk memelihara 
keutuhan wilayah laut Indonesia serta menjaga dan melindungi 
kepentingan nasional dan/atau melalui laut dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 

Alternatif : 
(1) Penegakan kedaulatan di wilayah laut, termasuk udara di atasnya, 

didasarkan pada asas satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang bertujuan untuk memelihara, menjaga, dan 
melindungi keutuhan wilayah laut serta kepentingan nasional. 

(2)  Pemerintah wajib menjaga dan menegakkan kedaulatan negara di 
wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.   

 
Bagian Kedua 

Penegakan Hukum, Keamanan, dan Keselamatan di Laut 
 

Pasal 40 
(1) Pemerintah menyelenggarakan fungsi–fungsi penegakan hukum,  

keamanan, dan keselamatan di laut yang mencakup kegiatan 
pelayaran, kepabeanan, keselamatan kapal, kepelabuhanan, 
kenavigasian, keimigrasian, kesehatan, kekarantinaan, lingkungan 
laut, sumber daya kelautan dan perikanan, pencarian dan 
penyelamatan, serta tindak pidana di laut. 

(2) Penegakan hukum dan keamanan di laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang yang 
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pelaksanaannya wajib dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu 
dalam satu kesatuan komando.  

(3) Pengkoordinasian dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut. 

(4)  Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mendasarkan pada 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Badan Keamanan Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

(6) Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Presiden.  

(7) Keanggotaan Badan Keamanan Laut terdiri dari wakil-wakil dari 
instansi yang melaksanakan penegakan hukum, keamanan dan 
keselamatan di laut. 

 
Pasal 41 

(1) Pemerintah mengatur penataan hukum kelautan dalam suatu sistem 
hukum nasional yang mendukung terwujudnya Indonesia sebagai 
Negara Kepulauan baik aspek publik maupun aspek perdata, dengan 
memperhatikan hukum internasional yang berlaku dan 
menyesuaikan dengan ketentuan Konvensi-Konvensi Internasional.  

Alternatif : 
(1) Pemerintah mengatur penataan hukum laut dalam suatu sistem 

hukum nasional baik melalui aspek publik maupun aspek perdata, 
dengan memperhatikan hukum internasional.  

(2) Pemerintah menyusun dan mewujudkan sistem kompilasi hukum laut 
menurut bidang-bidang hukum tertentu. 

 
 

BAB X 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Pasal 42 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga, melindungi, dan 
memelihara kelestarian laut serta melaporkan terjadinya bahaya, 
tindak pidana, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
bertanggung jawab dan dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 44 
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Dewan Kelautan Indonesia 

yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 
2007 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya 
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Dewan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini. 

(2) Dewan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

 
Pasal 45 

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Badan Koordinasi Keamanan 
di Laut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2005 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai 
terbentuknya Badan Keamanan Laut. 

(2) Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 46 
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua undang-undang dan 
peraturan pelaksanaannya di bidang kelautan yang sudah ada 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dibentuk 
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. 

 
Pasal 47 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Disahkan  di Jakarta 
pada tanggal ……………… 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
SOESILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ………….. 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ANDI MATTALATTA 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
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