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RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

PEMANFAATAN PERAIRAN INDONESIA DAN ZONA TAMBAHAN  
SERTA PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA  

DAN DI ZONA TAMBAHAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a.  bahwa negara Republik Indonesia yang  diproklamasikan 
pada tanggal 17 Agustus  1945 merupakan negara 
kepulauan berdasarkan wawasan nusantara yang 
kedaulatannya  meliputi, selain wilayah darat  dan 
wilayah  udara di atasnya, juga wilayah  Perairan 
Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya serta 
wilayah  udara diatasnya;  

b. bahwa kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan 
telah diakui oleh masyarakat  internasional sebagaimana 
tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut dan berhubung dengan itu Republik 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan 
Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan  "United  Nations  Convention on the Law of 
the Sea";  

c. bahwa dengan diratifikasinya Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut, peraturan 
perundang-undangan yang bertalian dengan Perairan 
Indonesia baik mengenai aspek kewilayahan maupun 
mengenai aspek fungsi-fungsi kelautan perlu 
diselaraskan dengan ketentuan Konvensi;  

d. bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1996 tentang Perairan Indonesia, yang mengatur aspek 
kewilayahan dan berhubung dengan hal itu perlu dibuat 
peraturan yang mengatur aspek fungsi-fungsi kelautan 
Perairan Indonesia dan Zona Tambahan;  

e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemanfaatan 
Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan 
Hukum di Perairan  Indonesia dan di Zona Tambahan; 

 
 
 
 

http://www.legalitas.org


www.legalitas.org

www.le
galita

s.o
rg

www.le
galita

s.o
rg

 2 

Mengingat : 1  Pasal 5  ayat (1),  Pasal 20, 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 Tahun 1985 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);  

3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3647); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PEMANFAATAN PERAIRAN 

INDONESIA DAN ZONA TAMBAHAN SERTA PENEGAKAN 
HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA DAN DI ZONA 
TAMBAHAN. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah Undang-Undang  

Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3647).  

2. Perairan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1996.  

3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah perairan sebagaimana 
dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1996.  

4. Laut Teritorial Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.  

5. Perairan Pedalaman Indonesia adalah perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1996.  

6. Garis-garis Pangkal Kepulauan adalah garis-garis pangkal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1996.  

7. Lintas Laut Damai adalah lintas laut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.  

8. Lintas Alur Laut Kepulauan adalah lintas laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.  
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9. Akses Komunikasi adalah lintas sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.   

10. Lintas Transit adalah lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.  

11. Sumber Daya Alam Hayati adalah semua jenis binatang atau 
tumbuhan, termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut 
dan ruang air Perairan Indonesia.  

12. Penangkapan Ikan Tradisional adalah kegiatan perikanan yang 
dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggunakan cara 
penangkapan dan alat penangkapan yang tradisional.  

13. Sumber Daya Alam Non-hayati adalah unsur-unsur kimia, mineral, 
biji-bijian dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang 
merupakan endapan alam serta sumber daya alam tak bernyawa 
lainnya termasuk energi yang terdapat di dasar laut dan tanah di 
bawahnya, ruang air, permukaan air, dan udara di atasnya di 
Perairan Indonesia.   

14. Pencemaran Lingkungan Laut adalah dimasukkannya oleh manusia, 
secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam 
lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau dapat 
membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada 
sumber daya alam hayati laut dan kehidupan laut, bahaya bagi 
kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut 
termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, 
penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan 
kenyamanan.   

15. Damping adalah pembuangan dengan sengaja limbah atau benda 
lainnya, yang tidak termasuk limbah atau benda lainnya yang 
bertalian dengan atau berasal dari pengoperasian wajar kendaraan 
air, pesawat udara, pelataran atau bangunan buatan lainnya serta 
peralatannya di laut, atau pembuangan dengan sengaja kendaraan 
air, pesawat udara pelataran atau bangunan buatan lainnya di laut.  

16. Pengejaran Seketika adalah pengejaran yang dilakukan dengan cara 
tertentu terhadap kendaraan air yang diperintahkan untuk berhenti 
untuk pemeriksaan karena diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi 
tidak mengindahkan perintah tersebut.  

17. Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea 
sebagaimana dilampirkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the 
Sea.  
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BAB II 
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PERAIRAN INDONESIA  

DAN ZONA TAMBAHAN  
 

Pasal 2 
Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia ditujukan untuk 
menjamin terwujudnya kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan nasional. 

 
Pasal 3 

(1)  Perairan Indonesia, dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di 
atasnya beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, 
dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta didayagunakan untuk 
kelangsungan dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan 
negara.  

(2)  Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia, dasar laut dan 
tanah di bawahnya, dan udara di atasnya beserta sumber daya alam 
yang terkandung di dalamnya dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang secara keseluruhannya merupakan 
keterpaduan dan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan. 

 
Pasal 4 

Kondisi geografis dan posisi sebagai negara kepulauan, dikelola dan 
dimanfaatkan untuk peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara 
dalam rangka menangkal setiap ancaman atau penggunaan kekerasan 
terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik Republik 
Indonesia. 
 

Pasal 5 
(1)  Untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta 

peningkatan pertahanan dan keamanan negara Presiden Republik 
Indonesia dapat menyatakan daerah tertentu dalam Perairan 
Indonesia sebagai daerah tertutup untuk melaksanakan kegiatan 
tertentu.  

(2) Dalam hal sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan negara, 
Presiden Republik Indonesia juga dapat menyatakan daerah tertentu 
dalam Perairan Indonesia terlarang untuk sementara waktu bagi 
lintas laut damai kendaraan air asing.  

(3)  Penetapan daerah tertutup seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan 
daerah terlarang untuk sementara waktu seperti yang dimaksud pada 
ayat (2) mulai berlaku setelah diumumkan sebagaimana mestinya. 
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Pasal 6 
Setiap pesawat udara asing dilarang mendarat di atau tinggal landas dari 
Perairan Indonesia, kecuali mendarat atau tinggal landas tersebut 
dilakukan dalam rangka pelaksanaan lintas alur laut kepulauan, akses dan 
komunikasi atau lintas transit. 
 

Pasal 7 
(1)  Kecuali berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah, setiap 

orang dilarang :  
a.  melakukan pengamatan wilayah atau pengamatan hidrografis/ 

oseanografis di Perairan Indonesia;  
b. membuat gambar atau memotret wilayah Perairan Indonesia dan 

atau bagian pulau Indonesia;  
c. mengumpulkan data atau petunjuk yang bertalian dengan wilayah 

Perairan Indonesia dan yang mempunyai nilai bagi kepentingan 
pertahanan keamanan negara.  

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 
sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pertahanan keamanan 
negara.  

(3)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-
ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan kegiatan 
tersebut.  

(4)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut setiap waktu 
oleh Pemerintah tanpa perlu memberikan alasan mengenai 
pencabutannya. 

 
Pasal 8 

Dalam rangka menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah serta 
meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, Pemerintah dapat 
mengadakan kerjasama dengan negara sahabat, khususnya dengan negara 
yang wilayahnya berdekatan dengan laut yang berbatasan dengan Republik 
Indonesia, untuk menciptakan dan memelihara kawasan damai, bebas dan 
netral di laut tersebut. 
 
 
 

Pasal 9 
Pengelolaan dan pemanfaatan Perairan Indonesia untuk kepentingan 
pelayaran nasional dilaksanakan dan ditujukan untuk memelihara 
kesatuan wilayah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam 
rangka meningkatkan ketahanan nasional. 
 

Pasal 10 
Pengaturan di bidang pelayaran, pengukuran kapal, pendaftaran dan 
penggunaan tanda kebangsaan kapal bagi kapal air Indonesia ditujukan 
untuk mengembangkan usaha pelayaran nasional. 
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Pasal 11  
(1)  Pemerintah melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasan 

dalam bidang administratif, teknis, dan sosial atas kapal yang 
berkebangsaan Indonesia.  

(2)  Dalam melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah : 
a. memelihara suatu daftar (register) kapal-kapal yang memuat nama 

dan keterangan-keterangan lainnya tentang kapal yang 
berkebangsaan Indonesia, kecuali kapal yang dikecualikan dari 
peraturan-peraturan internasional yang diterima secara umum 
karena ukurannya yang kecil; dan  

b. menjalankan yurisdiksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan nasional atas setiap kapal yang berkebangsaan 
Indonesia dan nakhoda, perwira serta awak kapalnya bertalian 
dengan masalah administratif, teknis, dan sosial mengenai kapal 
itu.   

(3)  Pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan bagi kapal yang 
berkebangsaan Indonesia untuk menjamin keselamatan di laut, 
berkenaan antara lain dengan :  
a.  konstruksi, peralatan, dan kelaiklautan kapal;  
b.  pengawakan kapal, persyaratan perburuhan, dan latihan awak 

kapal, dengan memperhatikan ketentuan internasional yang 
berlaku;  

c.  pemakaian tanda-tanda, memelihara komunikasi, dan pencegahan 
tubrukan.  

(4)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tindakan 
yang diperlukan untuk menjamin :  
a.  bahwa setiap kapal, sebelum pendaftaran dan sesudahnya pada 

jangka waktu tertentu, diperiksa oleh seorang surveyor kapal yang 
berwenang, dan bahwa di atas kapal tersedia peta, penerbitan 
pelayaran, dan peralatan navigasi serta alat-alat lainnya yang 
diperlukan untuk keamanan navigasi kapal tersebut;  

b.  bahwa setiap kapal ada dalam pengendalian seorang nakhoda dan 
perwira-perwira yang memiliki persyaratan yang tepat, khususnya 
mengenai kepelautan, navigasi, komunikasi, dan permesinan 
kapal, dan bahwa kapal itu memenuhi syarat dalam kualifikasi 
dan jumlahnya untuk jenis, ukuran, mesin, dan peralatan kapal 
itu;  

c.  bahwa nakhoda, perwira, dan awak kapal sesuai dengan 
bidangnya masing-masing harus memahami dan mematuhi 
peraturan Internasiona1 yang berlaku, tentang keselamatan jiwa 
di laut, pencegahan tubrukan, dan pencegahan, pengurangan dan 
pengendalian pencemaran laut serta pemeliharaan komunikasi 
melalui radio.  
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(5)  Dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4), Pemerintah mengikuti peraturan-peraturan, prosedur dan 
praktek internasional yang umum diterima dan mengambil setiap 
langkah yang mungkin diperlukan untuk pentaatannya. 

 
Pasal 12 

(1)  Dalam hal Pemerintah menerima laporan dari negara lain yang 
mempunyai alasan kuat untuk mengira bahwa yurisdiksi dan 
pengendalian yang layak bertalian dengan suatu kapal 
berkebangsaan Indonesia telah tidak terlaksana, Pemerintah harus 
menyelidiki masalah itu dan apabila diperlukan, harus mengambil 
tindakan untuk memperbaiki keadaan.  

(2)  Pemerintah melakukan pemeriksaan atas setiap kecelakaan kapal 
atau insiden pelayaran di Perairan Indonesia, yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa atau luka berat pada orang, kerusakan berat pada 
kapal, instalasi, atau lingkungan laut 

 
Pasal 13 

(1)  Sarana bantu navigasi pelayaran bagi keselamatan maritim di 
Perairan Indonesia diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah.  

(2)  Penyelenggaraan dan pengelolaan sarana bantu navigasi pelayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.  

(3)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sarana bantu 
navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 14 

(1)  Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 36, pengangkatan 
kerangka kendaraan atau benda-benda yang tenggelam di Perairan 
Indonesia hanya dapat dilakukan dengan izin Pemerintah.  

(2)  Kerangka kendaraan atau benda-benda yang tenggelam di Perairan 
Indonesia yang dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun setelah tenggelam 
tidak diangkat dari dasar laut, dianggap telah ditinggalkan oleh 
pemiliknya dan oleh karena itu menjadi milik negara. 

 
Pasal 15 

Pengelolaan dan pemanfaatan Perairan Indonesia di sektor telekomunikasi 
dilaksanakan secara terpadu dengan kepentingan nasional lainnya di laut. 

 
Pasal 16 

(1)  Kabel telekomunikasi bawah laut dapat dipasang di Perairan 
Indonesia.  

(2)  Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian kabel 
telekomunikasi bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana   dimaksud dalam  
Pasal 34. 
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Pasal 17 

(1)  Kabel telekomunikasi bawah laut yang telah dipasang oleh negara 
atau badan hukum asing yang melintasi Perairan Indonesia tanpa 
memasuki daratan dan Perairan Pedalaman tetap dihormati.  

(2)  Pemeliharaan dan atau penggantian kabel bawah laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diizinkan setelah Pemerintah menerima 
pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai tempat dan maksud 
perbaikan dan atau penggantian kabel tersebut.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan atau 
penggantian kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 18 

(1)  Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Perairan 
Indonesia dilakukan dan ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.  

(2)  Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 19 

(1)  Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibangun, digunakan, dan dipelihara 
pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, kapal, dan alat-alat 
lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi.  

(2)  Pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan pulau buatan, 
instalasi, atau  bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32. 

 
Pasal 20 

(1)  Hak perikanan tradisional negara tetangga yang langsung berbatasan 
dengan Indonesia di kawasan tertentu dalam Perairan Indonesia tetap 
dihormati.  

(2)  Ketentuan dan syarat yang berhubungan dengan hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perjanjian bilateral antara 
Indonesia dengan negara tetangga yang bersangkutan.  

(3)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan atau 
dibagi dengan negara ketiga atau warga negara ketiga. 

 
Pasal 21 

(1)  Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nonhayati yang 
terdapat di laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya dilakukan dan 
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.  
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(2)  Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nonhayati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 22 

(1)  Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam nonhayati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dibangun, digunakan, 
dan dipelihara pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, kapal, dan 
alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi.  

(2)  Pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan pulau buatan, 
instalasi atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dan Pasal 32. 

 
Pasal 23 

(1)  Dalam rangka pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan pulau 
buatan, instalasi, dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 dapat dipasang kabel dan pipa bawah laut.  

(2)  Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian kabel dan 
pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

 
Pasal 24 

(1)  Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia untuk penelitian 
ilmiah kelautan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
ketahanan nasional.  

(2)  Pemanfaatan dan pengelolaan Perairan Indonesia untuk penelitian 
ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara terpadu dengan kepentingan nasional di bidang lainnya, 
khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara.  

(3)  Penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :  
a.  dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai;  
b.  harus diselenggarakan dengan metode ilmiah yang tepat;  
c.  tidak boleh secara tidak sah mengganggu kepentingan lainnya 

yang sah;  
d.  tidak boleh merugikan bagi perlindungan dan pelestarian 

lingkungan laut. 
 
 

Pasal 25 
(1)  Dengan mengindahkan ketentuan Pasal 7, pemanfaatan dan 

pengelolaan Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 
dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah. 

(2)  Dalam rangka memajukan penelitian ilmiah kelautan di Perairan 
Indonesia, Pemerintah dapat mengadakan perjanjian dengan negara 
sahabat atau dengan organisasi internasional yang berwenang.  
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(3)  Pemerintah dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian 
ilmiah kelautan di Perairan Indonesia kepada badan hukum asing 
yang telah memperoleh rekomendasi dan jaminan dari negaranya 
atau dari organisasi internasional yang berwenang yang telah 
mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).  

(4)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3) hanya dapat 
diberikan sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pertahanan 
keamanan negara.  

(5)  Penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan oleh badan hukum, 
Indonesia atau oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dan ayat (3) dilakukan dengan tunduk pada ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28. 

 
Pasal 26 

(1)  Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan suatu 
penelitian ilmiah kelautan harus diajukan dengan disertai uraian 
lengkap antara lain :  
a. sifat dan tujuan penelitian tersebut;  
b. metoda dan alat yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, 

tipe serta kelas kendaraan air dan deskripsi peralatan ilmiah;  
c. penentuan wilayah dimana penelitian tersebut akan 

diselenggarakan;   
d. perkiraan waktu pemunculan pertama dan keberangkatan terakhir 

kendaraan air riset, rute penelitian atau pemasangan, dan 
pemindahan peralatan;   

e. nama lembaga sponsor, direkturnya dan orang-orang yang 
bertanggung jawab atas penelitian termaksud;  

f.  sejauh mana pemerintah dapat berperan serta atau terwakili 
dalam penelitian tersebut.  

(2)  Permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penelitian 
ilmiah kelautan dapat ditolak jika proyek tersebut :  
a. berkaitan secara langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi 

sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati;  
b. meliputi pengeboran dalam dasar laut dan tanah di bawahnya, 

penggunaan bahan peledak, atau pemasukan bahan-bahan 
berbahaya ke dalam lingkungan laut;  

c. meliputi pembangunan, pengoperasian atau penggunaan pulau-
pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan 
lainnya untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya 
alam, baik hayati maupun nonhayati;  

d. mengandung informasi yang tidak tepat mengenai sifat dan tujuan 
proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau apabila 
pemohon proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut  belum 
 melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan suatu 
proyek  penelitian terdahulu;  
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e. bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (3).  

(3)  Permohonan untuk memperoleh izin menyelenggarakan proyek 
penelitian ilmiah kelautan ditolak jika proyek penelitian ilmiah 
kelautan tersebut dapat merugikan bagi pertahanan keamanan 
negara. 

 
Pasal 27 

Penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan oleh badan hukum 
Indonesia atau badan hukum asing harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
a. Mengandung sesuatu jaminan, bahwa jika Pemerintah 

menghendakinya,  Pemerintah dapat berperan serta atau diwakili dalam 
proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut, khususnya di atas kapal 
penelitian dan kendaraan atau instalasi-instalasi penelitian ilmiah 
lainnya, dengan ketentuan bahwa imbalan bagi para ilmuwan Indonesia 
ditanggung oleh penyelenggara proyek dan bahwa Pemerintah tidak 
mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan bagi biaya proyek 
tersebut;  

b. memberikan kepada Pemerintah, laporan sementara, secepat mungkin 
dan juga hasil akhir serta kesimpulan-kesimpulan setelah penyelesaian 
penelitian termaksud;  

c. sanggup memberikan akses bagi Pemerintah atas segala data dan contoh 
yang diperoleh dari proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut, demikian 
juga untuk memberikan data-data yang bisa diperbanyak dan contoh-
contoh yang bisa dipisahkan tanpa mengurangi nilai ilmiahnya;  

d. memberikan kepada Pemerintah suatu penilaian data, contoh dan hasil-
hasil dimaksud atau memberikan bantuan dalam penelitian atau 
interpretasinya;  

e. memberitahukan segera kepada Pemerintah setiap perubahan utama 
dalam program penelitian tersebut;  

f.  kecuali apabila disepakati lain, memindahkan instalasi-instalasi 
penelitian ilmiah atau peralatannya setelah penelitian tersebut sudah 
selesai. 

 
Pasal 28 

(1)  Pemerintah dapat menangguhkan penyelenggaraan proyek penelitian 
ilmiah kelautan yang sedang berlangsung apabila :  
a. penyelenggaraan proyek penelitian ilmiah kelautan tersebut tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
berkenaan dengan hak-hak Pemerintah bertalian dengan proyek 
penelitian ilmiah kelautan tersebut;  

b. kegiatan penelitian tersebut diselenggarakan tidak sesuai dengan 
informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal 26 yang merupakan dasar bagi pemberian izin oleh 
Pemerintah.  
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(2)  Pemerintah dapat menghentikan penyelenggaraan proyek penelitian 

ilmiah kelautan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 yang mengakibatkan timbulnya perubahan 
utama dalam proyek penelitian atau kegiatan-kegiatan penelitian 
tersebut.  

(3)  Pemerintah juga dapat menghentikan penyelenggaraan penelitian 
ilmiah kelautan apabila salah satu dari keadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dibetulkan dalam tenggang waktu yang 
wajar.  

(4)  Penyelenggara proyek penelitian ilmiah harus menangguhkan atau 
menghentikan penyelenggaraan proyek tersebut segera setelah 
memperoleh perintah untuk itu dari Pemerintah.  

(5)  Pemerintah harus mencabut perintah penangguhan penyelenggaraan  
proyek penelitian ilmiah dan penyelenggaraan proyek penelitian 
ilmiah tersebut diperbo1ehkan untuk dilanjutkan  setelah  
penyelenggara proyek penelitian ilmiah tersebut memenuhi 
persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  26 dan Pasal 27. 

 
Pasal 29 

(1)  Dalam rangka penelitian ilmiah kelautan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  24, dapat ditempatkan dan digunakan instalasi atau 
peralatan ilmiah lainnya.  

(2)  Penempatan dan penggunaan setiap jenis instalasi atau peralatan 
penelitian ilmiah lainnya diusahakan sejauh mungkin tidak 
merupakan halangan bagi rute pelayaran.  

(3)  Penempatan dan penggunaan instalasi atau peralatan ilmiah lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan  Pasal 32. 

 
Pasal 30 

Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang melakukan 
tindakan-tindakan bertalian dengan penelitian ilmiah kelautan di Perairan 
Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  26 sampai dengan Pasal 29 dan mengakibatkan kerugian, 
wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik 
Indonesia. 
 

Pasal 31 
(1)  Membangun, menggunakan dan memelihara pulau buatan, instalasi, 

atau bangunan lainnya di Perairan Indonesia hanya dapat dilakukan 
dengan izin Pemerintah. 

(2)  Pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kepentingan 
yang lain daripada kepentingan untuk mana pulau buatan, instalasi, 
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atau bangunan lainnya tersebut diizinkan untuk dibangun dan 
digunakan.  

(3)  Pulau buatan, instalasi, bangunan, dan alat lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai 
pulau dan tidak mempengaruhi dalam penetapan batas Laut 
Teritorial.  

(4)  Pemilik pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya serta kapal 
dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :   
a. memasang dan memelihara sarana tetap yang menunjukkan 

adanya pembangunan pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, 
kapal, dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi 
tersebut serta memberitahukan secara resmi kepada instansi yang 
berwenang mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi, 
bangunan lainnya tersebut atau penggunaan kapal dan alat 
lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi;  

b. memindahkan atau membongkar setiap pulau buatan, instalasi 
dan bangunan lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak 
digunakan lagi, untuk menjamin keselamatan pelayaran;  

c. pemindahan atau pembongkaran tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan perikanan dan kelestarian 
lingkungan laut;  

d. dalam hal instalasi atau bangunan lainnya tersebut tidak 
dipindahkan atau dibongkar secara keseluruhan, pemilik harus 
memberi tahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang 
mengenai kedalaman, posisi, dan ukuran dari bagian dari pulau 
buatan, instalasi atau bangunan lainnya tersebut yang tidak 
dipindahkan.  

(5)  Pemerintah mengumumkan sebagaimana mestinya tentang :  
a.  adanya pembangunan pulau buatan, instalasi, dan bangunan 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;  
b.  mengumumkan kedalaman, posisi, dan ukuran dari instalasi atau 

bangunan yang tidak dipindahkan atau dibongkar secara 
keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.  

(6)  Ketentuan selanjutnya mengenai syarat-syarat dan tata cara 
pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemindahan atau 
pembongkaran pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya serta 
penggunaan kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi 
dan eksploitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
 

Pasal 32 
(1) Untuk menjamin keselamatan pelayaran dan untuk menjamin 

keselamatan pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terhadap gangguan pihak 
ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu zona terlarang di 
sekeliling pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya yang 
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lebarnya tidak melebihi 500 m diukur dari setiap titik terluar pada 
pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya tersebut. 

(2)  Di zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak 
ketiga, tanpa izin dari yang berwenang dilarang berlayar.  

(3)  Disamping zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas yang 
lebarnya tidak melebihi 1250 m diukur dari titik-titik terluar daerah 
terlarang tersebut, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang 
membuang atau membongkar sauh.  

(4)  Kapal pihak ketiga sewaktu melakukan pelayaran di Zona Terbatas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mematuhi standar 
internasiona1 yang diterima secara umum yang bertalian dengan 
navigasi di sekitar pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya 
serta Zona Terlarang tersebut.  

(5)  Pemerintah mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya 
mengenai luasnya zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan luasnya zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
Pasal 33 

Setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  32 ayat (3) dan  ayat (4), 
yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan 
bangunan-bangunan lainnya di Perairan Indonesia dan mengakibatkan 
kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada 
pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan 
lainnya tersebut. 

 
Pasal 34 

(1)  Pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Perairan Indonesia hanya 
dapat dilakukan setelah memperoleh izin terlebih dahulu dari 
Pemerintah.  

(2)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika 
tidak merugikan bagi kepentingan nasional lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(3)  Dalam melaksanakan pemasangan kabel dan pipa bawah laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan kabel dan 
pipa bawah laut yang sudah ada.  

(4)  Pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian kabel dan pipa bawah 
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 
setelah diperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah.  

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 35 
(1)  Setiap orang atau badan hukum pemilik kabel atau pipa bawah laut, 

yang dalam pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian 
kabel atau pipa bawah laut tersebut menyebabkan kabel atau pipa 
bawah laut milik orang atau badan hukum lain rusak atau putus, 
harus menanggung biaya perbaikan kabel atau pipa bawah laut yang 
rusak atau putus tersebut.  

(2)  Pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa dalam usaha untuk 
menghindarkan terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah 
laut, kapalnya terpaksa mengorbankan jangkar, jaring, atau 
peralatan penangkapan ikan lainnya, harus diberi ganti kerugian oleh 
pemilik kabel atau pipa bawah laut tersebut, dengan ketentuan 
bahwa pemilik kapal tersebut sebelumnya telah mengambil tindakan 
pencegahan yang wajar. 

 
Pasal 36 

Pengangkatan benda purbakala atau benda sejarah dari Perairan Indonesia 
hanya dapat dilakukan dengan izin dari Pemerintah. 
 

Pasal 37 
(1)  Kegiatan memasukkan atau mengeluarkan komoditi, orang, flora, 

atau fauna ke dalam atau keluar dari wilayah darat atau wilayah 
Perairan Indonesia hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, 
atau kekarantinaan. 

(2)  Kegiatan membongkar atau memuat komoditi, menurunkan atau 
menaikkan orang, atau menge1uarkan atau memasukkan flora atau 
fauna dari atau ke atas kapal hanya dapat dilakukan di tempat-
tempat yang telah ditetapkan untuk itu.  

(3)  Dengan tidak mengurangi hak kendaraan air asing untuk melakukan 
lintas laut damai, lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi 
atau lintas transit, kegiatan membongkar atau memuat komoditi, 
menurunkan atau menaikkan orang, atau mengeluarkan atau 
memasukkan flora atau fauna di Perairan Indonesia di luar tempat-
tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 
dengan izin Pemerintah  kecuali dalam keadaan musibah atau 
menolong kapal atau orang yang sedang dalam keadaan musibah. 

 
Pasal 38  

(1)  Dalam suatu zona yang berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia, 
yang dinamakan zona tambahan, yang untuk selanjutnya disebut 
Zona Tambahan, aparat penegak hukum yang berwenang dapat 
melakukan pengawasan yang perlu untuk :  
a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan 

dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau 
kekarantinaan dalam wilayah darat atau wilayah Perairan 
Indonesia;  
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b. menindak pelanggaran atas peraturan perundang-undangan 
tersebut dalam huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut 
teritorial Indonesia.  

(2)  Zona Tambahan tersebut tidak dapat melebihi 24 mil laut diukur dari 
garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial.   

 
Pasal 39  

Pemindahan benda purbakala atau benda sejarah dari dasar laut di Zona 
Tambahan keluar dari Zona Tambahan dengan maksud untuk 
diperdagangkan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari 
Pemerintah.  
 
 
 

BAB III 
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT  

PERAIRAN INDONESIA  
 

Pasal 40  
(1)  Pengelolaan lingkungan laut Perairan Indonesia dilakukan 

berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan laut untuk 
menunjang kesinambungan pembangunan nasional.  

(2)  Pengelolaan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup. 

 
Pasal 41  

(1)  Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan baik di 
darat maupun di Perairan Indonesia,  wajib melakukan upaya untuk :  
a. mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan pencemaran 

dan/atau kerusakan yang timbul dari kegiatan tersebut di 
Perairan Indonesia;  

b. mencegah agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan laut di wilayah negara lain dan 
zona ekonomi eksklusifnya;  

c. mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan 
tersebut tidak menyebar ke luar perairan Indonesia.  

(2)  Upaya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran 
dan atau kerusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi tindakan yang bertujuan untuk mengurangi sejauh 
mungkin :  
a. dilepaskannya bahan beracun, khususnya bahan yang persisten, 

yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara, atau 
dumping;  

b. pencemaran yang berasal dari kendaraan air, khususnya tindakan 
untuk memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pencegahan 
kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat, untuk 
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menjamin keselamatan operasi di laut, untuk mencegah terjadinya 
pembuangan yang sengaja atau tidak sengaja serta mengatur 
disain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan tata awak 
kendaraan air;  

c. pencemaran yang berasal dari instalasi dan alat peralatan yang 
digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam 
dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya tindakan untuk 
mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat, 
untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur 
disain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan tata awak 
instalasi atau peralatan tersebut;  

d. pencemaran yang berasal dari lain-lain instalasi dan peralatan 
yang dioperasikan di lingkungan laut, khususnya tindakan untuk 
mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat, 
untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur 
disain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan tata awak 
instalasi atau peralatan tersebut;  

e. pindahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain di 
Perairan Indonesia, atau berubahnya suatu bentuk pencemaran ke 
bentuk pencemaran lain.  

(3)  Upaya yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau 
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut 
mencakup tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan 
baik ekosistim yang langka atau yang rapuh maupun habitat jenis-
jenis yang telah langka, yang terancam kelangkaan atau yang dalam 
proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut. 

 
Pasal 42  

Setiap orang wajib melakukan upaya untuk mencegah, menanggulangi dan 
mengenda1ikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan laut sebagai 
akibat dari :  
a.  penggunaan teknologi untuk kegiatan di Perairan Indonesia;  
b. pemasukan, baik dengan sengaja atau tidak, jenis flora atau fauna, asing 

atau baru, ke Perairan Indonesia yang mengakibatkan perubahan 
penting dan merugikan bagi lingkungan laut. 

 
Pasal 43  

(1)  Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan laut wajib segera melaporkan kepada instansi 
yang berwenang atau pejabat pemerintah yang terdekat yang wajib 
meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang.  

(2)  Dalam rangka menanggulangi dan mengendalikan pencemaran yang 
timbul sebagai akibat malapetaka di Perairan Indonesia, Pemerintah 
menetapkan ketentuan tentang penanggulangan darurat untuk 
menanggulangi dan mengendalikan pencemaran tersebut serta 
mencegah agar pencemaran tersebut tidak menyebar ke zona 

http://www.legalitas.org


www.legalitas.org

www.le
galita

s.o
rg

www.le
galita

s.o
rg

 18 

ekonomi eksklusif Indonesia, wilayah negara lain dan zona ekonomi 
eksklusif-nya dan laut lepas. 

 
Pasal 44  

(1)  Apabila diketahui adanya keadaan dimana lingkungan laut Perairan 
Indonesia dalam ambang kerusakan atau telah rusak, 
Pemerintah memberitahu kepada negara lain yang menurut 
perkiraannya sangat mungkin akan terancam oleh kerusakan 
tersebut dan kepada organisasi internasional yang berwenang.  

(2)  Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dengan 
pemerintah negara lain yang bersangkutan, sesuai dengan 
kemampuan masing-masing, beserta organisasi internasiona1 yang 
berwenang bekerjasama sejauh mungkin untuk menghilangkan 
akibat pencemaran dan mencegah atau mengurangi kerusakan yang 
timbul.  

(3)  Dalam rangka menghi1angkan akibat pencemaran dan mencegah 
atau mengurangi kerusakan yang timbul sebagai mana dimaksud 
pada ayat (2) Pemerintah  bersama-sama dengan pemerintah negara 
lain yang bersangkutan mengembangkan pola penanggulangan 
darurat. 

 
Pasal 45  

(1)  Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan damping di 
lingkungan laut Perairan Indonesia kecuali dengan izin Pemerintah.  

(2)  Apabila damping dapat mengakibatkan dampak negatif bagi negara 
lain karena letak geografisnya, hal tersebut harus diselesaikan 
terlebih dahulu sebagaimana mestinya dengan negara yang 
bersangkutan sebelum izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan.  

(3)  Pemerintah dapat menetapkan atau menunjuk daerah-daerah 
tertentu di Perairan Indonesia sebagai kawasan damping.  

(4)  Pemberian izin untuk melakukan damping tidak menghapus 
kewajiban penerima izin untuk mencegah, mengurangi dan 
mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut 
akibat damping yang dilakukannya.  

(5)  Setiap kapal Indonesia dilarang mengangkut limbah untuk 
didamping, kecuali untuk damping tersebut telah diperoleh izin yang 
diperlukan untuk itu.  

(6)  Setiap kapal berbendera asing dilarang mengangkut limbah dari 
pelabuhan Indonesia untuk didamping di Perairan Indonesia kecuali 
untuk damping tersebut telah diperoleh izin yang diperlukan untuk 
itu.  

(7)  Ketentuan mengenai penetapan kawasan damping sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan pengelolaan damping serta tata cara 
pelaksanaan Damping di Perairan Indonesia diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 46  

(1)  Setiap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia atau yang terdaftar 
di Indonesia wajib mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah, 
mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang 
berasal dari kapal tersebut.  

(2)  Setiap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia atau yang terdaftar 
di Indonesia wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah yang menerangkan kemampuan untuk mencegah, 
mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang 
berasal dari kapalnya.  

(3)  Setiap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia atau yang terdaftar 
di Indonesia dilarang berlayar apabila kapal tersebut tidak memiliki 
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau apabila 
sertifikatnya tidak sesuai lagi dengan keadaan kapal yang 
sebenarnya.  

(4)  Persyaratan mengenai disain, konstruksi dan alat perlengkapan yang 
bertalian dengan pencegahan, pengurangan dan pengendalian 
pencemaran lingkungan laut, dan prosedur untuk memperoleh 
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta kewajiban 
pemeriksaan kapal secara berkala diatur dengan peraturan 
perundang-undangan lain 

 
Pasal 47  

(1)  Setiap orang yang karena perbuatannya mengakibatkan tercemarnya 
dan/atau rusaknya lingkungan laut memikul tanggung jawab dengan 
kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya 
dan membayar biaya pemulihan lingkungan laut.  

(2)  Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul secara 
langsung dan seketika pada pencemar dan/atau perusak pada saat 
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut. 

 
Pasal 48 

(1)  Pencemar dan/atau perusak dapat dibebaskan dari beban tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal  47 apabila ia dapat 
membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan laut 
tersebut disebabkan oleh :  
a. malapetaka pelayaran yang terjadi sebagai akibat dari suatu 

peperangan;  
b. malapetaka pelayaran yang diakibatkan oleh perbuatan atau 

tindakan perusakan pihak lain yang dilakukan dengan maksud 
menimbulkan kerugian tersebut; atau  

c. malapetaka pelayaran yang diakibatkan oleh tindakan atau 
kelalaian Aparatur Pemerintah yang bertanggung jawab atas 
pengurusan lampu suar dan/atau alat bantu navigasi lainnya.  

(2)  Apabila pencemar dan/atau perusak dapat membuktikan bahwa 
kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran dan/atau 
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perusakan lingkungan laut seluruhnya atau sebagian disebabkan 
oleh perbuatan atau tindakan perusakan yang dilakukan oleh pihak 
korban pencemaran dan/atau perusakan, yang dilakukan dengan 
maksud untuk menimbulkan kerugian atau kerugian tersebut timbul 
untuk seluruhnya atau sebagian karena kelalaian pihak korban 
tersebut, maka pencemar dan/atau perusak dapat membebankan 
tanggung jawabnya untuk seluruh atau sebagian kepada korban 
tersebut. 

 
Pasal 49 

Apabila pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut diakibatkan oleh 
tumpahnya bahan pencemar dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh 
malapetaka pelayaran, pemilik kapal memikul tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  47, dan atas kerugian yang merupakan rangkaian 
akibat malapetaka tersebut. 

 
Pasal 50  

Apabila pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut diakibatkan oleh 
muatan kapal yang terbuang atau dibuang ke dalam lingkungan laut untuk 
mencegah terjadinya malapetaka pelayaran, pemilik kapal memikul 
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal  47 dan atas kerugian 
yang merupakan rangkaian akibat terbuang atau dibuangnya muatan kapal 
tersebut. 
 

Pasal 51  
Apabila muatan kapal terbuang atau dibuang dari dua atau lebih kapal dan 
menimbulkan pencemaran lingkungan laut, para pemilik kapal yang 
bersangkutan, jika tidak dibebaskan dari beban tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  48, bertanggung jawab secara 
bersama-sama atau sendiri-sendiri atas segala  
kerugian yang secara layak tidak dapat dipisahkan. 

 
Pasal 52  

Apabila pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut diakibatkan oleh 
malapetaka kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam Non-hayati di laut, 
pengusaha memikul tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47, dan atas kerugian yang merupakan rangkaian akibat malapetaka 
tersebut. 
 

Pasal 53  
(1)  Kewajiban membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam `Pasal 47 terbatas sampai suatu 
jumlah maksimum tertentu.  

(2)  Bentuk, jenis, dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut ditetapkan 
berdasarkan hasil penelitian ekologis. 
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Pasal 54  
Untuk menjamin tersedianya dana pembayaran ganti rugi karena 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, setiap kapal yang 
memuat bahan pencemar dan/atau limbah sebagai muatan curah wajib 
memiliki sertifikat jaminan asuransi atau jaminan keuangan lain yang lazim 
bagi tanggung jawab pemilik kapal. 

 
Pasal 55  

Tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut oleh minyak yang 
disebabkan karena malapetaka kapal tanker pengangkut minyak diajukan 
oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui Pemerintah. 

 
Pasal 56  

Tuntutan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
laut oleh kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam Non-hayati di laut atau 
oleh bahan minyak dilakukan terhadap pencemar dan/atau perusak 
lingkungan laut. 
 

Pasal 57  
(1)  Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut 

dan biaya pemulihan lingkungan laut dilaksanakan atas biaya 
Pemerintah yang kemudian akan diperhitungkan kembali dari hasil 
tuntutan ganti rugi yang diterima oleh negara.  

(2)  Pemerintah membentuk dana nasional untuk menjamin pembayaran 
biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 58  

(1)  Ketentuan tentang jumlah maksimum ganti rugi dan biaya pemulihan 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53   ayat (1) dan 
ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti rugi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.  

(2)  Penetapan tentang batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian 
ekologis dan penuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
 

BAB IV 
PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM  

DI PERAIRAN INDONESIA DAN DI ZONA TAMBAHAN  
 

Pasal 59  
Penegakan kedaulatan dan hukum di Perairan Indonesia dan udara di 
atasnya didasarkan pada asas satu kesatuan wilayah Indonesia dan 
diarahkan pada usaha untuk memelihara keutuhan Perairan Indonesia 

http://www.legalitas.org


www.legalitas.org

www.le
galita

s.o
rg

www.le
galita

s.o
rg

 22 

serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut 
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan hukum 
internasional, khususnya ketentuan hukum internasiona1 di bidang 
hukum laut. 

 
Pasal 60  

(1)  Aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan 
yang perlu agar kendaraan air asing tidak berada di Perairan 
Pedalaman Indonesia tanpa alasan yang sah.  

(2)  Dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap 
ketentuan Undang-Undang ini, aparat penegak hukum yang 
berwenang dapat mengambil tindakan yang perlu agar kendaraan air 
asing dalam melaksanakan lintas laut damai melalui laut teritorial 
dan Perairan Kepulauan Indonesia tidak membahayakan kedamaian, 
ketertiban, dan keamanan Republik Indonesia karena melakukan 
salah satu dari kegiatan sebagai berikut :  
a. melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap 

kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara 
Republik Indonesia atau dengan cara lain apapun yang melanggar 
asas-asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam 
piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;  

b. mengadakan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;  
c. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi yang dapat merugikan pertahanan dan keamanan 
Republik Indonesia;  

d. melakukan perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi 
pertahanan dan keamanan Republik Indonesia;  

e. meluncurkan, pendaratan atau menaikkan suatu pesawat udara 
dari/ke atas kapal;  

f. meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan peralatan militer 
dari/ke atas kapal;  

g. membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang 
secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea 
cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter.  

h. perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan 
menimbulkan pencemaran yang parah;  

i. kegiatan perikanan;  
j. kegiatan riset atau survey;  
k. perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi 

atau instalasi komunikasi lainnya;  
l. kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.  

(3)  Dalam rangka pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan 
Undang-Undang ini, aparatur penegak hukum yang berwenang dapat 
mengambil tindakan yang perlu agar kapal selam asing atau 
kendaraan bawah air asing lainnya yang sewaktu melaksanakan 
lintas laut damai di laut teritorial dan perairan kepulauan 
Indonesia berlayar di permukaan air dan menunjukkan benderanya.  
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(4) Dalam rangka pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan 

undang-undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang juga 
dapat mengambil tindakan yang perlu agar kendaraan air dan 
pesawat udara asing pada waktu melaksanakan lintas alur laut 
kepulauan, lintas akses dan komunikasi atau lintas transit, tidak 
melakukan salah satu dari kegiatan berikut : 
a. tidak berlalu dengan cepat;  
b. melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap 

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan politik Republik 
Indonesia atau dengan cara lain apapun yang bertentangan 
dengan asas-asas hukum internasional sebagaimana tercantum 
dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;  

c. melakukan kegiatan apapun selain lintas alur laut kepulauan, 
lintas akses dan komunikasi, dan lintas transit yang terus 
menerus dan cepat dengan cara normal, kecuali diperlukan karena 
force majeure atau mengalami kesulitan;  

d. melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dan survei 
hidrografi tanpa persetujuan Pemerintah.  

(5)  Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 61  

Tentara Nasional Republik Indonesia berwenang mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan terhadap kendaraan air dan pesawat udara yang 
melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laut dan di udara di atas 
laut yang berdekatan dengan laut teritorial Indonesia yang merupakan 
ancaman bagi atau yang menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, 
keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia atau 
dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional 
sebagaimana tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. 
 

Pasal 62  
(1)  Dengan tidak mengurangi hak kendaraan air asing untuk 

melaksanakan lintas laut damai, dalam rangka penegakan dan 
pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-Undang ini, 
aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan 
yang perlu agar kendaraan air asing sewaktu melaksanakan lintas 
laut damai tersebut mengindahkan Peraturan Perundang-undangan 
Republik Indonesia mengenai :  
a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut;  
b. perlindungan terhadap alat dan fasilitas navigasi serta fasilitas 

atau instalasi lainnya;  
c. perlindungan terhadap kabel dan pipa bawah laut;  
d. konservasi sumber daya alam hayati laut;  
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e. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
perikanan;  

f.  pelestarian lingkungan laut dan pencegahan, pengurangan, dan 
pengendalian pencemaran;  

g. peneltian ilmiah kelautan dan survei hidrografi;  
h. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang 

kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan.  
(2)  Dengan tidak mengurangi hak kendaraan air dan pesawat udara 

asing untuk melaksanakan lintas alur laut kepulauan, akses dan 
komunikasi, atau lintas transit, dalam rangka penegakan dan 
pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-Undang ini, 
aparat penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan 
yang perlu agar kendaraan air dan pesawat udara asing sewaktu 
melaksanakan lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, 
atau lintas transit tersebut mengindahkan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia mengenai :  
a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas di laut;  
b. pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran 

dengan melaksanakan peraturan internasiona1 yang berlaku 
tentang pembuangan minyak, limbah berminyak, dan bahan 
perusak lainnya;  

c. bertalian dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan 
ikan termasuk penyimpanan alat penangkap ikan;  

d. menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal komoditi, 
mata uang atau orang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau 
kekarantinaan.  

(3)  Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

 
Pasal 63  

(1)  Aparat penegak hukum yang berwenang tidak boleh menghentikan 
atau merubah haluan suatu kapal asing yang melintasi Perairan 
Indonesia untuk tujuan pelaksanaan yurisdiksi perdata bertalian 
dengan seseorang yang berada diatas kapal tersebut.  

(2)  Aparat penegak hukum yang berwenang tidak boleh melakukan 
penahanan atau melaksanakan eksekusi terhadap suatu kapal asing 
untuk keperluan suatu acara perdata kecuali :  
a.  apabila kapal asing tersebut tidak memenuhi kewajiban atau 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bertalian dengan 
layanan khusus yang diberikan kepadanya selama atau pada 
waktu kapal-kapal asing tersebut melakukan lintas laut melalui 
Perairan Indonesia; 

b.  apabila terhadap kapal asing tersebut perlu dilaksanakan 
penuntutan perdata berkenaan dengan suatu gugatan atas 
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kerugian atau kerusakan yang timbul dari pencemaran 
lingkungan laut atau kerusakan pada sarana bantu navigasi. 

 
Pasal 64 

Pemerintah berwenang untuk memerintahkan penghentian kegiatan di 
darat, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  19, Pasal 22, dan 
Pasal 23 yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan laut Perairan 
Indonesia. 

Pasal 65  
Dalam rangka pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan Undang-
Undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang, dapat mengambil 
tindakan yang perlu agar kendaraan air yang memuat limbah, baik yang 
berupa limbah padat, cair maupun gas, tidak melakukan Damping limbah 
tersebut ke dalam lingkungan laut Perairan Indonesia tanpa ijin yang 
diperlukan untuk itu. 
 

Pasal 66  
(1)  Dalam rangka pengawasan atas pentaatan ketentuan Undang-

Undang ini, aparat penegak hukum yang berwenang, atas inisiatif 
sendiri atau atas Instruksi Menteri  yang bertanggung jawab dibidang 
perhubungan karena ada permintaan pemerintah negara lain, telah 
meyakini bahwa sebuah kendaraan air yang berada dalam salah satu 
pelabuhan atau pada salah satu terminal lepas pantainya melakukan 
pelanggaran atas ketentuan dan standar internasional bertalian 
dengan kelaiklautan kendaraan air yang dapat diterapkan, dan 
dengan demikian mengancam kerusakan terhadap lingkungan laut, 
sejauh keadaan memungkinkannya, berwenang mengambil tindakan 
yang perlu untuk mencegah kendaraan air itu melanjutkan 
pelayaran.  

(2)  Aparat penegak hukum yang berwenang tersebut dapat mengizinkan 
kendaraan air itu menuju hanya ke tempat reparasi kapal yang tepat 
dan yang terdekat dan setelah sebab-sebab terjadinya pelanggaran itu 
diperbaiki, mengizinkan kendaraan air tersebut segera melanjutkan 
pelayarannya. 

 
Pasal 67  

(1)  Apabila suatu kendaraan air atau pesawat udara asing yang bukan 
kendaraan air atau pesawat udara asing yang mempunyai imunitas, 
melakukan pelanggaran Peraturan Perundang undangan  Republik 
Indonesia  mengenai keselamatan pelayaran dan pengaturan  
lintas laut,  pencegahan,  pengurangan  dan pengendalian 
pencemaran di laut dengan melaksanakan peraturan internasional 
yang berlaku tentang pembuangan minyak, limbah berminyak dan 
bahan yang merusak lainnya yang mengakibatkan atau mengancam 
suatu kerusakan berat pada lingkungan laut di selat yang digunakan  
untuk pelayaran internasional, maka aparat penegak hukum yang 
berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum 
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yang tepat dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Pasal 111 
sampai dengan Pasal 113.  

(2)  Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perhubungan harus 
mengambil tindakan-tindakan yang tepat agar kendaraan air 
berbendera Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar di Indonesia 
mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara 
lain untuk keselamatan pelayaran, pengaturan mengenai lintas dan 
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran di laut 
untuk melaksanakan peraturan internasional yang berlaku mengenai 
pembuangan minyak, limbah berminyak dan bahan beracun lainnya 
di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. 

 
Pasal 68  

(1)  Apabila suatu kapal perang asing sewaktu melaksanakan lintas laut 
damai, lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi atau lintas 
transit melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal  60 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) atau tidak mengindahkan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak mengindahkan permintaan untuk 
mentaati peraturan perundang-undangan tersebut yang disampaikan 
kepadanya, maka aparat penegak hukum yang berwenang dapat 
memerintahkan kapal perang asing tersebut untuk segera 
meninggalkan Perairan Indonesia.  

(2)  Setiap kerugian dan/atau kerusakan yang timbul sebagai akibat 
tidak ditaatinya Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal  62 ayat (1) dan ayat 
(2) oleh kapal perang asing atau oleh kapal pemerintah asing yang 
dioperasikan untuk tujuan bukan niaga menjadi tanggung jawab 
negara bendera. 

 
Pasal 69  

Dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau 
kekarantinaan, aparat penegak hukum yang berwenang, di Zona Tambahan 
juga dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap orang atau 
kapal yang berada di Zona Tambahan tersebut dan terdapat dugaan yang 
patut bahwa orang atau kapal tersebut membawa komoditi, orang, flora, 
atau fauna untuk dimasukkan ke dalam wilayah Perairan Indonesia atau 
wilayah darat Indonesia dan meminta agar orang atau kapal tersebut 
mentaati peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, 
keimigrasian, atau kekarantinaan tersebut.  

 
Pasal 70  

Dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, aparat penegak hukum 
yang berwenang, di Zona Tambahan, juga dapat melakukan tindakan 
penegakan hukum terhadap orang atau kapal yang berada di Zona 
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Tambahan tersebut dan terdapat dugaan yang patut bahwa orang atau 
kapal tersebut bermaksud untuk memindahkan benda purbakala atau 
benda sejarah keluar dari Zona Tambahan tersebut untuk diperdagangkan 
dan meminta agar orang atau kapal tersebut mentaati ketentuan Pasal 39 
tersebut.  

 
Pasal 71  

(1)  Dalam rangka penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap 
ketentuan Undang-Undang ini, aparat penegak hukum yang 
berwenang dapat melakukan tindakan penghentian dan pemeriksaan, 
yang meliputi tindakan :  
a. menghentikan kapal dengan terlebih dahulu memberikan tanda-

tanda yang lazim digunakan dalam pemeriksaan kapal di laut;  
b. memasuki atau menaiki kapal yang akan diperiksa;  
c. meminta kepada nakhoda kapal yang diperiksa untuk 

memperlihatkan surat-surat atau keterangan-keterangan lain yang 
diperlukan.  

(2)  Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak 
melakukan suatu pelanggaran, aparat penegak hukum yang 
berwenang harus segera mempersilahkan kapal tersebut untuk 
melanjutkan pelayarannya.  

(3)  Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa kapal tersebut 
melakukan pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, aparat penegak hukum yang 
berwenang dapat memerintahkan kapal tersebut untuk 
mengindahkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau, bilamana perlu, memerintahkan kapal tersebut 
meninggalkan Perairan Indonesia.  

(4)  Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3), aparat penegak hukum yang berwenang 
tidak diperbolehkan membahayakan keselamatan pelayaran atau 
dengan cara lain yang menimbulkan bahaya bagi kendaraan air 
tersebut.  

(5)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang bukan kapal perang 
asing atau kapal pemerintah asing lainnya yang digunakan bukan 
untuk tujuan niaga. 

 
Pasal 72  

(1)  Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 
penegakan dan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan 
Undang-Undang ini adalah komandan kapal perang dan kapten 
pesawat udara militer Republik Indonesia atau pejabat-pejabat di 
bawahnya yang diperintahkan olehnya.  
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(2)  Sepanjang bertalian dengan pengawasan atas pentaatan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam 
Pasal 62, aparat yang juga berwenang adalah komandan kapal atau 
kapten pesawat udara pemerintah lainnya, atau pejabat-pejabat 
dibawahnya yang diperintahkan olehnya. 

 
 

BAB V 
KETENTUAN PIDANA  

 
Pasal 73  

(1)  Kecuali dalam keadaan force majeure atau mengalami suatu musibah, 
nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air niaga 
asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan untuk 
tujuan niaga yang berada atau mengapung di perairan pedalaman, 
tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun.  

(2)  Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air 
niaga asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan 
untuk tujuan niaga yang diperlengkapi dengan persenjataan, yang 
selama melakukan lintas laut di perairan pedalaman tidak 
menyimpan persenjataan tersebut dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 74  

(1)  Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kapal selam atau 
kendaraan bawah air asing lainnya yang sewaktu melaksanakan 
lintas laut damai tidak berlayar di permukaan air dan menunjukkan 
bendera kebangsaanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun.  

(2)  Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air 
niaga asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan 
untuk tujuan niaga, yang pada waktu melaksanakan lintas laut 
damai melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  60 ayat (2) huruf a sampai dengan f dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- 
(tiga ratus juta rupiah).  

(3)  Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air 
niaga asing atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan 
untuk tujuan niaga, yang pada waktu melaksanakan lintas alur laut 
kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit melakukan 
salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  60 ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 
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Pasal 75  
Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air niaga asing 
atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan 
niaga, yang tanpa izin memasuki daerah tertutup atau daerah terlarang 
untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

 
Pasal 76  

Kapten pesawat udara asing yang melanggar larangan untuk mendarat di 
atau tinggal landas dari Perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  6 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

 
Pasal 77  

(1)  Setiap orang yang tanpa izin pemerintah melakukan salah satu 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).  

(2)  Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  7 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah). 

 
Pasal 78  

Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air niaga asing 
atau kendaraan air pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga 
yang bertenaga nuklir atau mengangkut bahan yang mudah meledak atau 
bahan berbahaya atau beracun, yang dalam melaksanakan lintas laut 
damai tidak melalui alur laut yang ditetapkan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan bila perbuatan tidak berlayar 
melalui alur laut tersebut menimbulkan akibat yang membahayakan jiwa, 
harta benda, atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
20 (dua puluh) tahun. 

 
Pasal 79  

Setiap orang yang melakukan pengangkatan kerangka kendaraan atau 
benda-benda yang tenggelam di Perairan Indonesia tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  14 ayat (l), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah). 
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Pasal 80  
Setiap orang yang di Perairan Indonesia melakukan perbuatan yang 
bertujuan mengganggu sistem komunikasi atau yang bertujuan merusak 
fasilitas atau instalasi komunikasi lainnya dipidana berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi. 

 
Pasal 81  

Setiap orang yang melakukan penggantian atau pemeliharaan kabel 
telekomunikasi bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17 ayat (2) 
tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Pemerintah, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 

 
Pasal 82  

(1)  Setiap orang yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber 
Daya Alam Hayati di Perairan Indonesia bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
18 ayat (2) dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dibidang perikanan.  

(2)  Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kapal penangkap 
ikan yang dalam melaksanakan lintas laut damai lintas alur laut 
kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit tidak 
menyimpan alat penangkap ikan ke dalam palka, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 83 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun. 
 

Pasal 84  
Setiap orang yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya 
Alam Non-hayati di Perairan Indonesia bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  21 ayat (2), 
dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
bidang Sumber Daya Alam Non-hayati. 
 

Pasal 85  
Setiap orang yang melakukan penelitian ilmiah kelautan di Perairan 
Indonesia tanpa izin yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) atau ayat (3), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 86  

Setiap orang yang membangun, dan/atau menggunakan, dan/atau 
memelihara pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya dengan tidak 
seizin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  31, dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah). 

 
Pasal 87  

(1)  Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga 
puluh juta rupiah).  

(2)  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menimbulkan kerusakan pada pulau buatan, instalasi, atau 
bangunan lainnya,   maka  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah dengan sepertiga. 

 
Pasal 88  

(1)  Setiap orang yang tanpa izin dari yang berwenang memasuki zona 
terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.  

(2)  Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menimbulkan 
kerugian pada pulau buatan, instalasi, atau bangunan lainnya, maka 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan 
sepertiga. 

 
Pasal 89  

Nakhoda atau awak yang bertanggung jawab atas kendaraan air yang 
melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan. 
 

Pasal 90  
(1)  Setiap orang yang melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan 

atau penggantian kabel atau pipa bawah laut dengan tidak 
memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau 
ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  

(2)  Setiap orang yang dengan sengaja menghancurkan, merusak, 
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan 
kabel atau pipa bawah laut yang seluruhnya atau sebagian milik 
orang lain, atau karena kelalaiannya mengakibatkan kabel atau pipa 
bawah laut yang seluruh atau sebagian milik orang lain terputus atau 
rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta 
rupiah). 

 
Pasal 91  

Setiap orang yang melakukan pengangkatan benda purbakala atau benda 
sejarah di Perairan Indonesia tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 36, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku mengenai benda cagar budaya. 
 

Pasal 92  
Kecuali dalam keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada 
kapal atau orang yang mengalami musibah, setiap orang yang melakukan 
kegiatan bongkar muat komoditi, menurunkan atau menaikkan orang, 
mengeluarkan atau memasukkan flora atau fauna dari atau keatas kapal di 
Perairan Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal 37, dipidana 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, 
kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaan. 

 
Pasal 93  

(1)  Setiap orang atau nakhoda atau awak kapal yang bertanggung jawab 
atas kapal yang kedapatan di Zona Tambahan dan yang bermaksud 
untuk memasukkan komoditi, orang, atau flora atau fauna ke wilayah 
Perairan Indonesia atau wilayah darat Indonesia bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, 
keimigrasian, atau kekarantinaan, dipidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, 
atau kekarantinaan tersebut.  

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diberlakukan terhadap nakhoda atau awak kapal dari kapal yang 
bukan kapal perang asing atau kapal pemerintah asing lainnya yang 
digunakan bukan untuk tujuan niaga. 

 
Pasal 94  

(1)  Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  39 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.  

(2)  Dalam putusannya hakim dapat menyatakan bahwa benda-benda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Negara selama 
belum dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah. 

 
Pasal 95  

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang 
menyebabkan pencemaran, atau rusaknya lingkungan laut di 
Perairan Indonesia, dipidana berdasarkan  peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup.  

(2)  Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal  43, dan Pasal 45 dipidana 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai 
lingkungan hidup.  

(3)  Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan timbulnya 
pencemaran atau  kerusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal  43, dan Pasal 45 dipidana 
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berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku mengenai 
lingkungan hidup. 

 
Pasal 96  

Setiap orang yang setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Bab ini, menghancurkan atau menyembunyikan alat perlengkapan 
yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan atau 
hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan dengan maksud 
untuk menyembunyikan tindak pidana itu, atau menghalangi, atau 
menyukarkan pemeriksaan atau penuntutan terhadap tindak pidana 
tersebut, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 233 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 

 
Pasal 97  

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 
79, Pasal 81 sampai dengan Pasal 87, dan Pasal 90 adalah kejahatan dan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 adalah 
pelanggaran. 
 
 

BAB VI 
ACARA PIDANA  

 
Pasal 98  

(1)   Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini adalah : 
a. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 yang ditunjuk oleh Panglima Tentara 
Nasional Republik Indonesia;  

b. Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan  

c. Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
72 yang karena kekhususan tugasnya mempunyai kewenangan 
penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan untuk hal itu ditunjuk oleh Menteri yang 
bersangkutan.  

(2)   Aparat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, 
juga berwenang melakukan penyidikan atas : 
a. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan Pasal 

168 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang pasal-pasal 
tersebut bertalian dengan hal memasuki kapal stasiun pandu, 
kapal untuk melayani rambu suar dan bangunan suar di pantai 
berlawanan dengan hukum, Pasal 196 sampai dengan Pasal 199, 
Pasal 324 sampai dengan Pasal 326, Pasal 438 sampai dengan 
Pasal 443, Pasal 447 sampai dengan Pasal 451, Pasal 474 dan 
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Pasal 564 sampai dengan Pasal 566 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana;  

b. pelanggaran yang terjadi di laut, atas peraturan perundang-
undangan mengenai senjata api;  

(3)  pelanggaran yang terjadi di laut, atas peraturan perundang-undangan 
mengenai narkotika. 

 
Pasal 99  

(1)  Aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat 
menghentikan dan memeriksa suatu kapal yang :  
a. di Perairan Indonesia kedapatan sedang melakukan tindakan yang 

merupakan tindak pidana;  
b. patut diduga melakukan suatu tindak pidana di Perairan 

Indonesia; atau  
c. di Perairan Indonesia kedapatan tanpa tanda kebangsaan.  

(2)  Tindakan penghentian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap suatu kapal, yang sekalipun 
berada diluar Perairan Indonesia tetapi berfungsi sebagai kapal induk 
bagi sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di 
Perairan Indonesia dan beroperasi sebagai satu tim atau suatu sekoci, 
komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di luar Perairan 
Indonesia akan tetapi beroperasi sebagai satu tim dengan kapal yang 
berfungsi sebagai kapal induknya, yang berada di Perairan Indonesia.  

(3)  Aparat penyidik tersebut dapat meminta agar kapal tersebut 
memperlihatkan surat-surat kapal untuk memastikan kebangsaan 
kapal, pemilik kapal, tempat pendaftaran kapal, dan lain keterangan 
yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.  

(4)  Apabila setelah diperiksa tidak terdapat bukti-bukti yang dengan jelas 
menunjukkan bahwa kapal tersebut melakukan suatu tindak pidana 
maka aparat penyidik wajib segera mempersilahkan kapal tersebut 
untuk melanjutkan pelayarannya.  

(5)  Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (4), aparat penegak hukum yang berwenang 
untuk melakukan penyidikan tidak diperbolehkan membahayakan 
keselamatan pelayaran atau dengan cara lain yang menimbulkan 
bahaya bagi kendaraan air tersebut atau membawanya ke pelabuhan 
atau tempat berlabuh yang tidak aman atau menyebabkan 
lingkungan laut terbuka terhadap satu risko yang tidak wajar.  

(6)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai   dengan ayat 
(3) hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang bukan kapal perang 
asing atau kapal negara asing lainnya yang digunakan bukan untuk 
tujuan niaga.  

(7)  Pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (5) diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 100  
(1)  Aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  98, dalam 

rangka menghentikan, dan melakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  99, berwenang melakukan pengejaran 
seketika terhadap kendaraan air yang diduga di Perairan Indonesia 
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
Indonesia dan tidak mengindahkan perintah untuk berhenti yang 
diberikan kepadanya.  

(2)  Pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sampai ke Laut Teritorial negara lain dan hanya dapat 
dilanjutkan sampai ke dalam laut teritorial negara lain jika ada 
perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara lain tersebut.  

(3)  Pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dimulai pada saat kendaraan air yang dikejar atau salah satu 
sekocinya berada dalam batas-batas Perairan Indonesia dan hanya 
dapat diteruskan di luar Perairan Indonesia apabila pengejaran 
seketika tersebut dilakukan secara tidak terputus.  

(4)  Dalam hal aparat penyidik tersebut telah meyakinkan diri dengan 
cara praktis yang tersedia baginya bahwa suatu kapal yang sekalipun 
berada diluar Perairan Indonesia tetapi berfungsi sebagai kapal induk 
dari sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya, yang berada di 
Perairan Indonesia dan beroperasi sebagai satu tim atau suatu sekoci, 
komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di luar Perairan 
Indonesia akan tetapi beroperasi sebagai satu tim dengan kapal 
induknya yang berada di dalam Perairan Indonesia, maka terhadap 
kapal atau sekoci tersebut dapat dilakukan pengejaran seketika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(5)  Pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dimulai setelah kepada kendaraan air yang diduga melakukan 
pelanggaran tersebut diberikan perintah untuk berhenti dengan 
memberikan tanda visual atau bunyi untuk berhenti, pada jarak yang 
memungkinkan tanda atau bunyi tersebut dilihat atau didengar oleh 
kendaraan air tersebut. 

 
Pasal 101  

(1)  Aparat penyidik yang berwenang tidak dapat melaksanakan yurisdiksi 
pidana di atas kapal niaga asing atau diatas kapal pemerintah asing 
yang digunakan untuk tujuan niaga yang sedang melakukan lintas 
laut damai, lintas alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, atau 
lintas transit untuk menahan seseorang atau untuk melakukan 
penyidikan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi di atas kapal 
tersebut selama kapal tersebut melakukan lintas laut damai, lintas 
alur laut kepulauan, akses dan komunikasi, atau lintas transit 
tersebut kecuali dalam hal :  
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a. tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan negara 
atau ketertiban perairan Indonesia;  

b. tindak pidana yang konsekuensinya mempunyai pengaruh 
terhadap Indonesia;  

c. tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika 
atau bahan psikotropika lainnya.  

(2)  Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aparat penyidik yang 
berwenang, apabila nakhoda memintanya, harus memberitahu wakil 
diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera kapal sebelum 
melakukan tindakan apapun dan harus membantu hubungan antara 
wakil diplomatik atau pejabat konsuler demikian dengan awak kapal 
dalam keadaan mendesak pemberitahuan tersebut dapat 
disampaikan sewaktu tindakan tersebut dilakukan.  

(3)  Aparat penyidik yang berwenang juga dapat melaksanakan yurisdiksi 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila untuk hal itu 
diminta bantuannya oleh nakhoda yang bersangkutan, pejabat 
diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera.  

(4)  Dalam mempertimbangkan apakah atau dengan cara bagaimana 
suatu penahanan akan dilakukan, kepentingan navigasi harus 
diperhatikan sebagaimana mestinya.  

(5)  Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai 
dengan Pasal 45, Pasal 64 sampai dengan Pasal 67, dan Pasal 107 
sampai dengan Pasal 113 atau yang bertalian dengan pelanggaran 
terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, aparat penyidik yang berwenang 
tidak dibenarkan untuk melakukan langkah apapun di atas kapal 
niaga asing atau kapal pemerintah asing yang digunakan untuk 
tujuan niaga yang melintasi Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan 
Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap siapapun atau 
melakukan penyidikan apapun yang bertalian dengan suatu 
kejahatan yang dilakukan sebelum kapal tersebut memasuki Laut 
Teritorial atau Perairan Kepulauan, apabila kapal tersebut dalam 
pelayarannya dari suatu pelabuhan asing hanya melintasi Laut 
Teritorial atau Perairan Kepulauan Indonesia tanpa memasuki 
Perairan Pedalaman Indonesia. 

 
Pasal 102  

(1)  Aparat penyidik yang berwenang dapat melaksanakan yurisdiksi 
pidana di atas kapal pemerintah asing yang dipergunakan untuk 
tujuan niaga, yang sedang berlabuh atau buang jangkar di perairan 
pedalaman untuk menahan seseorang atau untuk melakukan 
penyidikan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi di atas kapal 
tersebut selama kapal tersebut sedang berlabuh atau buang jangkar 
di perairan pedalaman.  

(2)  Pelaksanaan yurisdiksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan kedudukan kapal yang tunduk 
pada yurisdiksi negara bendera. 
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(3)  Aparat penyidik yang berwenang juga dapat melaksanakan yurisdiksi 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila untuk hal itu 
diminta bantuannya oleh nakhoda yang bersangkutan, pejabat 
diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera.  

(4)  Pelaksanaan yurisdiksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
juga dapat dilakukan pada waktu kapal asing tersebut setelah 
meninggalkan Perairan Pedalaman melintas melalui Perairan 
Kepulauan Indonesia atau Laut Teritorial. 

 
Pasal 103 

(1)  Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan 
perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian 
atau kekarantinaan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
98, di Zona Tambahan juga dapat melakukan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  99 terhadap orang atau kapal yang berada di 
Zona Tambahan tersebut dan terdapat bukti permulaan yang cukup 
kuat bahwa orang atau kapal tersebut bermaksud memasukkan 
komoditi, orang, flora atau fauna ke dalam wilayah Perairan Indonesia 
atau wilayah darat Indonesia bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian 
atau kekarantinaan tersebut.  

(2)  Dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan 
perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian 
atau kekarantinaan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
98, di Zona Tambahan juga dapat melakukan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 99 terhadap orang atau kapal yang berada di 
Zona Tambahan tersebut setelah meninggalkan wilayah Perairan 
Indonesia dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa 
orang atau kapal tersebut telah melakukan pelanggaran atas 
peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan, kefiskalan, 
keimigrasian, atau kekarantinaan di wilayah darat atau wilayah 
Perairan Indonesia.  

(3)  Tindakan penghentian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap suatu kapal, yang sekalipun 
berada diluar Zona Tambahan tetapi berfungsi sebagai kapal induk 
bagi sekoci, komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di 
Zona Tambahan dan beroperasi sebagai satu tim atau suatu sekoci, 
komponen kapal, atau peralatan lainnya yang berada di luar Zona 
Tambahan akan tetapi beroperasi sebagai satu tim dengan kapal yang 
berfungsi sebagai kapal induknya , yang berada di Zona Tambahan.  

(4)  Dalam melaksanakan tindakan penghentian dan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, juga dapat melakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 
106 ayat (1).  
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(5)  Dalam melaksanakan tindakan penghentian dan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  98, wajib mengindahkan 
ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6). 

 
Pasal 104 

(1)  Dalam rangka penindakan terhadap orang atau kapal yang berada di 
Zona Tambahan dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat 
bahwa orang atau kapal tersebut di Zona Tambahan melakukan 
pemindahan benda purbakala atau benda sejarah keluar dari Zona 
Tambahan dengan maksud untuk diperdagangkan bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  98 juga dapat melakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terhadap orang 
atau kapal tersebut.  

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), ayat (4), 
dan ayat (5) juga berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini. 

 
Pasal 105  

(1)  Aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  98, dalam 
rangka menghentikan dan melakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  103 dan Pasal 104 juga berwenang 
melakukan pengejaran seketika terhadap suatu kapal yang diduga 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  103 
dan Pasal 104 dan tidak mengindahkan perintah untuk berhenti yang 
diberikan kepadanya  

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) sampai 
dengan ayat (5)mutatis mutandis berlaku bagi tindakan pengejaran 
seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

 
Pasal 106 

(1)  Dalam hal pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 103 
atau Pasal 104 menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti yang 
dengan jelas menunjukkan bahwa kapal tersebut melakukan suatu 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, 
aparat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat :  
a. melakukan penyitaan atas benda-benda yang digunakan sebagai 

alat atau alat bantu dalam melakukan tindak pidana tersebut dan 
juga atas benda-benda yang diperoleh sebagai hasil dari tindak 
pidana tersebut;  

b. melakukan penahanan dan membawa kendaraan air beserta 
benda-benda barang bukti lainnya, nakhoda, awak kapal, dan 
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penumpangnya ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan 1ebih 
1anjut.  

(2)  Aparat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
membawa kapal, nakhoda, awak kapal beserta penumpangnya ke 
pelabuhan terdekat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan 
tidak melebihi 5 (lima) hari pelayaran, kecuali dalam keadaan force 
majeure, untuk diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam 
rangka pemrosesan selanjutnya.  

(3)  Pemrosesan terhadap kapal, nakhoda, awak kapal beserta 
penumpangnya di pelabuhan terdekat dilakukan dengan 
mengindahkan ketentuan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan ketentuan bahwa :  
a. Aparat penyidik tersebut wajib segera melaporkan penyitaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan 
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) guna 
memperoleh persetujuannya;  

b. Aparat penyidik tersebut memberitahukan dilakukannya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada 
Penuntut Umum yang dimaksud pada Pasal 114 ayat (1), dan 
dalam hal penyidikan dilakukan bertalian dengan tindak pidana 
yang termasuk lingkup tugas instansi fungsional yang lain dengan 
tembusan kepada instansi fungsional yang lain tersebut;  

(4)  Aparat penyidik tersebut menyerahkan orang yang diduga melakukan 
suatu tindak pidana langsung kepada Rumah Tahanan dan barang-
barang bukti kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. 

 
Pasal 107  

(1)  Aparat penegak hukum berwenang untuk melakukan penyidikan, 
atau melakukan penuntutan, terhadap kendaraan air berbendera 
Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, 
dan/atau perusakan lingkungan laut, tanpa memandang lokasi 
terjadinya pencemaran yang timbul sebagai akibat dilakukannya 
pelanggaran tersebut.  

(2)  Dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), aparat penegak hukum yang berwenang 
dapat meminta bantuan negara lain yang kerja samanya dapat 
bermanfaat dalam menjelaskan keadaan mengenai perkara tersebut. 

 
Pasal 108  

(1)  Pemerintah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi 
permintaan yang wajar dari pemerintah negara lain yang sedang 
melakukan penyidikan terhadap kendaraan air yang mengibarkan 
benderanya atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
107 ayat (1).  
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(2)  Atas permintaan tertulis pemerintah negara lain, Pemerintah dapat 

memerintahkan aparat penegak hukum yang berwenang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  107 ayat (1), yang diduga telah dilakukan oleh 
kendaraan air yang mengibarkan bendera Indonesia.  

(3)  Apabila terdapat bukti yang cukup kuat untuk melakukan 
penuntutan terhadap kendaraan air yang melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum yang 
berwenang, berwenang melakukan penuntutan terhadap kendaraan 
air tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

(4)  Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera 
memberitahukan kepada Pemerintah negara lain yang meminta 
dilakukannya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
organisasi internasional yang kompeten tentang tindakan yang telah 
diambil dan hasilnya. 

 
Pasal 109 

(1)  Aparat penegak hukum, apabila terdapat bukti yang cukup kuat, 
berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap suatu 
kendaraan air asing yang secara sukarela berada disuatu pelabuhan 
atau berada disuatu terminal lepas pantai di Perairan Indonesia, yang 
telah melakukan pembuangan limbah di luar Perairan Indonesia atau 
zona ekonomi eksklusif Indonesia secara bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melaksanakan 
ketentuan dan standar internasional mengenai pencegahan, 
pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.  

(2)  Apabila pembuangan limbah yang bersifat pelanggaran dilakukan di 
perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif 
negara lain, maka penuntutan terhadap kendaraan air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, kecuali diminta oleh 
negara lain itu, pemerintah negara bendera, atau pemerintah negara 
yang dirugikan atau terancam kerugian oleh pembuangan limbah 
yang bersifat pelanggaran tersebut, atau apabila pelanggaran itu telah 
mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan tercemarnya Perairan 
Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.  

(3)  Pemerintah dapat meminta kepada negara lain untuk melakukan 
penyidikan terhadap suatu kendaraan air, yang secara sukarela 
berada disuatu pelabuhan atau terminal lepas pantai negara lain itu, 
karena membuang limbah yang bersifat pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang diduga telah menyebabkan, 
menimbulkan atau mengancam timbulnya kerusakan Perairan 
Indonesia atau zona ekonomi ekslusif Indonesia.  
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(4)  Pemerintah sejauh mungkin mengupayakan untuk memenuhi 
permintaan negara lain guna melakukan penyidikan terhadap suatu 
kendaraan air yang secara sukarela berada di suatu pelabuhan atau 
terminal lepas pantai Indonesia, karena telah membuang limbah yang 
bersifat pelanggaran yang diduga telah menyebabkan, menimbulkan 
atau mengancam timbulnya kerusakan perairan pedalaman, laut 
teritorial, atau  zona ekonomi eksklusif dari negara yang mengajukan 
permintaan tersebut.  

(5)  Pemerintah sejauh mungkin memenuhi permintaan negara bendera 
untuk melakukan penyidikan terhadap kendaraan air yang 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
tanpa memandang tempat pelanggaran itu terjadi.  

(6)  Pemerintah dapat meminta kepada pemerintah negara  pelabuhan  
untuk menyerahkan catatan tentang penyidikan yang dilakukan oleh 
negara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

(7) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terjadi di 
Perairan Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka 
Pemerintah dapat meminta kepada negara pelabuhan yang telah 
melakukan penuntutan berdasarkan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ini untuk :  
a. menunda penuntutan tersebut; dan  
b. menyerahkan bukti dan catatan tentang perkara tersebut beserta 

setiap uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya yang telah 
diterima oleh pejabat negara pelabuhan tersebut.  

(8)  Pemerintah menyerahkan catatan tentang penyidikan yang dilakukan 
berdasarkan ketentuan pasal ini beserta setiap uang jaminan atau 
jaminan keuangan lainnya yang telah diterima kepada pemerintah 
negara bendera atau negara pantai yang dirugikan atau terancam 
kerugian oleh pembuangan limbah yang bersifat pelanggaran 
tersebut, apabila diminta oleh negara tersebut.  

(9)  Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terjadi di 
perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif 
negara lain, maka penuntutan yang telah dilakukan oleh aparat 
penegak hukum yang berwenang berdasarkan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib ditangguhkan apabila 
hal itu diminta oleh negara lain tersebut.  

(10)  Apabila terjadi penangguhan penuntutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9), Pemerintah menyerahkan bukti dan catatan tentang 
perkara itu, beserta setiap uang jaminan atau jaminan keuangan 
lainnya yang diterima, kepada negara lain tersebut. 

 
Pasal 110 

(1)  Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan, berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu 
kendaraan air yang dengan sukarela berada di pelabuhan atau pada 
suatu terminal lepas pantai, karena diduga melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
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serta standar internasional yang dapat diterapkan mengenai 
pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan 
laut yang bersumber dari kendaraan air yang dilakukan di Perairan 
Indonesia atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.  

(2)  Dalam hal terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa suatu 
kendaraan air yang berlayar di Perairan Indonesia selama melakukan 
lintas laut damai, telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan serta standar internasional yang 
dapat diterapkan mengenai pencegahan, pengurangan, dan 
pengendalian pencemaran yang bersumber dari kendaraan air, maka 
aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan, dengan tidak mengurangi hak kendaraan air asing untuk 
melakukan lintas laut damai, berwenang melakukan penghentian dan 
pemeriksaan kendaraan air secara fisik berkenaan dengan 
pelanggaran itu sesuai dengan ketentuan Pasal 99, dan apabila 
terdapat bukti yang cukup kuat tentang terjadinya pelanggaran 
itu, berwenang menahan dan membawa kendaraan air tersebut ke 
pelabuhan terdekat sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan apabila 
terdapat alasan yang kuat untuk melakukan penuntutan terhadap 
kendaraan air itu, penuntutan tersebut dilakukan dengan 
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 
sampai dengan Pasal 113. 

(3)  Apabila terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa suatu 
kendaraan air yang berlayar di Perairan Indonesia, telah melakukan 
pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia terhadap peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang dibuat untuk memberlakukan 
ketentuan dan standar internasional mengenai pencegahan, 
pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang bersumber dari 
kendaraan air, maka aparat penegak hukum yang berwenang untuk 
melakukan penyidikan dapat meminta kepada kendaraan air tersebut 
untuk memberikan informasi mengenai identitasnya dan pelabuhan 
pendaftarannya, pelabuhan terakhir dan pelabuhan berikut yang 
akan disinggahi dan informasi penting lain yang diperlukan untuk 
menentukan terjadinya suatu pelanggaran.  

(4)  Kendaraan air berbendera Indonesia yang sewaktu melakukan 
pelayaran di laut teritorial negara lain oleh pemerintah negara lain 
tersebut diminta untuk memberikan informasi karena diduga telah 
melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif negara yang 
bersangkutan terhadap ketentuan dan standar internasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi 
permintaan untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3).  

(5)  Apabila terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa kendaraan 
air yang sedang berlayar di Perairan Indonesia, telah melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 
pembuangan limbah yang bersifat substansial yang mengakibatkan 
atau mengancam timbulnya pencemaran berat terhadap lingkungan 
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laut, maka aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan 
air tersebut yang bertalian dengan pelanggaran tersebut, 
apabila kendaraan air itu menolak untuk memberikan informasi atau 
apabila informasi yang diberikan oleh kendaraam air itu dengan jelas 
berbeda dengan keadaan faktual dan apabila keadaan kasus itu 
membenarkan dilakukannya pemeriksaan itu.  

(6)  Apabila terdapat bukti obyetif yang meyakinkan bahwa suatu 
kendaraan air yang sedang berlayar di Perairan Indonesia, telah 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada 
waktu sedang berlayar di zona ekonomi eksklusif Indonesia berupa 
pembuangan limbah yang mengakibatkan atau mengancam 
timbulnya kerusakan berat di daerah pantai atau kepentingan 
Indonesia yang bertalian, atau terhadap setiap sumber daya di 
Perairan Indonesia atau di zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka 
aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 
penyidikan, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 67, Pasal 112 
sampai dengan pasal 114, asal bukti tersebut menguatkannya, 
berwenang melakukan penyidikan, termasuk penahanan kendaraan 
air tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

(7)  Dengan tidak menyimpang dari ketentuan ayat (6), apabila terdapat 
suatu prosedur yang telah ditentukan melalui organisasi 
internasional atau yang telah disepakati secara lain, yang menjamin 
ditaatinya syarat pembebasan dengan uang jaminan atau jaminan 
keuangan lainnya, maka aparat penegak hukum yang berwenang 
untuk melakukan penyidikan harus mengizinkan kendaran air 
tersebut untuk meneruskan pelayarannya. 

 
Pasal 111 

(1)  Proses penyelesaian perkara untuk menetapkan hukuman pidana 
bagi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan serta standar internasional yang berlaku mengenai 
pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang 
bersumber dari kendaraan air yang dilakukan oleh kendaraan air 
asing di luar Perairan Indonesia wajib ditangguhkan atas 
permintaan negara bendera yang telah mulai melakukan proses 
penyelesaian perkara untuk menetapkan hukuman pidana bagi 
pelanggaran yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung 
sejak tanggal dimulainya proses penyelesaian perkara tersebut diatas, 
kecuali apabila proses penyelesaian perkara tersebut 
bertalian dengan suatu kasus yang menimbulkan kerusakan berat 
bagi Republik Indonesia atau apabila negara bendera tersebut telah 
berkali-kali mengabaikan  kewajibannya  untuk menegakkan secara 
efektif ketentuan dan standar internasional yang berlaku atas 
pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan air benderanya.  
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(2)  Apabila proses penyelesaian perkara oleh negara bendera telah 
sampai pada putusan, dan berkas lengkap kasus itu serta catatan 
penuntutan yang dilakukan oleh negara bendera tersebut telah 
diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka proses 
penyelesaian perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus diakhiri.  

(3)  Setelah semua biaya yang berkenaan dengan proses penyelesaian 
perkara dibayar lunas, maka setiap uang jaminan yang telah 
diserahkan atau jaminan keuangan lainnya yang disediakan untuk 
proses penyelesaian perkara yang ditangguhkan tersebut harus 
dikembalikan.  

(4)  Proses penyelesaian perkara untuk menetapkan hukuman pidana 
terhadap kendaraan air asing tidak boleh dilakukan setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya 
pelanggaran dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan dalam hal 
proses penyelesaian perkara tersebut telah dilakukan oleh negara 
lain.  

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal ini tidak mengurangi 
wewenang aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 
setiap tindakan, termasuk proses penyelesaian perkara untuk 
menetapkan hukuman pidana, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tanpa memandang adanya proses 
penyelesaian perkara yang dilakukan lebih dahulu oleh negara lain. 

 
 

Pasal 112  
(1)  Dalam sidang penyelesaian perkara yang diadakan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 112, penguasa-penguasa 
negara lain atau organisasi internasional yang kompeten dapat 
mengajukan saksi-saksi untuk didengar dan diperbolehkan untuk 
menyampaikan pembuktian.  

(2)  Wakil-wakil resmi dari negara bendera, organisasi internasional yang 
kompeten, dan negara-negara yang terkena pencemaran yang 
diakibatkan oleh pelanggaran yang perkaranya disidangkan, 
diperkenankan untuk menghadiri sidang tersebut.  

(3)  Wakil-wakil resmi yang mengikuti sidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Pasal 113 
(1) Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan 

penyidikan tidak boleh menahan kendaraan air asing lebih lama dari 
yang diperlukan untuk tujuan penyidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 110 dan Pasal 111.  
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(2) Pemeriksaan fisik suatu kendaraan air asing dibatasi pada 
pemeriksaan sertifikat, catatan, atau dokumen lain yang disyaratkan 
untuk dibawa oleh kendaraan air sesuai dengan ketentuan dan 
standar internasional yang berlaku secara umum atau dokumen 
sejenis yang dibawanya.  

(3)  Pemeriksaan fisik lebih lanjut terhadap kendaraan air tersebut hanya 
dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan hanya bilamana :  
a. terdapat dasar yang jelas untuk menduga bahwa kondisi 

kendaraan air itu atau peralatannya secara substansial tidak 
sesuai dengan isi dokumen tersebut;  

b. isi dokumen tersebut, tidak mencukupi untuk konfirmasi atan 
verifikasi pelanggaran yang diduga; atau  

c. kendaraan air itu tidak membawa sertifikat dan catatan yang 
ber1aku.  

(4)  Apabila penyidikan itu menunjukkan adanya suatu pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
terhadap ketentuan dan standar internasional untuk perlindungan 
dan pelestarian lingkungan laut, maka setelah kendaraan air tersebut 
memberikan uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya seseuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendaraan 
air tersebut harus segera dibebaskan.  

(5)  Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dan standar 
internasional yang berlaku berkenaan dengan kelaiklautan 
kendaraan air, maka pembebasan bagi kendaraan air tersebut jika 
akan mengakibatkan ancaman terhadap lingkungan laut, dapat 
ditolak atau pembebasan tersebut dilakukan dengan syarat harus 
berlayar menuju ketempat reparasi kapal yang terdekat.  

(6)  Apabila kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak 
untuk dibebaskan, atau dibebaskan dengan syarat, maka aparat 
penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan segera 
memberitahukan hal tersebut kepada negara bendera kapal tersebut.  

(7)  Ketentuan tentang jumlah uang jaminan atau jaminan keuangan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 

Pasal 114 
(1)  Penuntut umum adalah Jaksa Kejaksaan Negeri yang daerah 

hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kecuali jika ditetapkan lain oleh Jaksa Agung 
Republik Indonesia.  

(2)  Pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri yang 
daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat diserahkan perkara 
pidana itu oleh aparat penyidik yang bersangkutan. 
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Pasal 115 

Hakim dalam putusan dapat menetapkan perampasan terhadap kapal dan 
atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  73 sampai dengan Pasal 79, 
Pasal 81 sampai dengan Pasal 87, dan Pasal 90 serta perampasan terhadap 
hasil kegiatan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. 

 
 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN  

 
Pasal 116 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Territoriale Zee en Maritieme 
Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 442) tidak berlaku lagi 
dengan pengertian bahwa : 
a. segala peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan 

Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan 
selama belum dikeluarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
Undang-undang ini;  

b. ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin penelitian kelautan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Territoriale Zee en Maritieme 
Kringen Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 442) tetap berlaku 
terhadap pemberian perizinan penelitian kelautan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 25 Undang-undang ini sampai ada 
penetapan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan 
berdasarkan Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa perkataan 
Kepala Staf Angkatan Laut harus dibaca Panglima Tentara Nasional 
Republik Indonesia;  

c. terhadap perkara dan masalah yang ada sebelum Undang-Undang ini 
diundangkan sedapat mungkin diberlakukan Undang-Undang ini.  

d.  Dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, 
terhadap semua perkara dan masalah diberlakukan undang-undang ini. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP  

 
Pasal 117 

(1)  Segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

(2)  Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menetapkan pidana denda atas pelanggaran ketentuan- 
ketentuannya. 
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Pasal 118 

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,  
 
 
 
 SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 
 
 
  HAMID AWALUDIN 
 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
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