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ABSTRAK 

 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni menggambarkan kondisi 

pelayaran internasional dalam perspektif Hukum Laut Internasional.. Bahan hukum 

yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif, meliputi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Konvensi Internasional berupa 

berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, 

bahan hukum sekunder berupa buku/literatur dan jurnal serta bahan hukum tersier 

berupa kamus umum bibliografi, buku pegangan, ensiklopedi, terbitan pemerintah 

yang dapat memberikan penjelasan terhadap berbagai istilah, konsep dan pengertian 

di dalam bahan hukum lain.Data dalam penelitian hukum ini dianalisis secara 

kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang 

bersifat deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara jelas objek penelitian yang akan 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Negara pantai dengan memperhatikan keselamatan pelayaran dapat mewajibkan 

kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan 

menggunakan alur laut (sea lanes) dan skema pemisah lalu lintas (traffic separation 

schemes) sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian 

juga pelayaran dengan menggunakan hak lintas transit karena ketentuan Pasal 41 

Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur alur laut dan skema pemisah lintas 

transit, yaitu bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat (states bordering 

straits) dapat menentukan alur laut (sea lanes) dan skema pemisah pelayaran di selat-

selat apabila diperlukan untuk meningkatkan lintas transit yang aman sesuai dengan 

peraturan internasional yang dibuat oleh organisasi internasional yang berkompeten, 

yaitu dalam hal ini IMO. 

 

Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Lintas Damai, UNCLOS 1982. 
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A. PENDAHULUAN 

Pada masa jayanya imperium Roma, Kekaisaran Roma menguasai seluruh 

Lautan Tengah. Kenyataan dalam hukum Romawi laut diartikan sebagai “public 

property” haruslah diartikan sebagai milik dari kerajaan Roma, tetapi dengan 

pengertian bahwa hak penduduk pantai untuk menangkap ikan bagi penduduk pantai 

di perairan dekat pantainya telah diakui. 

Setelah runtuhnya kerajaan Roma, negara-negara di sekitar Laut Tengah mulai 

mengklaimlaut-laut yang berbatasan dengan pantai mereka. Antara lain“Venetia” 

menuntut sebahagian dari Laut Adriatik dan tuntutan ini diakui oleh Paus Alexander 

III Tahun 1177. Sedangkan “Genoa” menuntut Laut Liguria dan sekitarnya, dan 

“Fisa” menuntut dan melaksanakan kekuasaannya atas laut Tyrrhenia. 

Sejak pembagian laut atas laut lepas dan laut teritoral, maka regime hukum 

yang berlaku atas kedua bagian itu berbeda.Pada laut lepas terbyuka digunakan bagi 

semua negara, sedangkan pada laut teritorial berada di bawah kedaulatan suatu 

Negara pantai, meskipun harus memperhatikan kepentingan internasional dalam 

bentuk pelayaran. Agar kedua kepentingan itu dapat berlangsung selaras terciptalah 

apa yang dikenal dengan dalam Hukum Laut Internasional dengan “The Right of 

Innocent Passage”atau hal lintas damai. 

Perluasan  jurisdiksi nasional atas laut dan tantangan yang timbul terhadap hal 

tersebut dari negara–negara maritim yang ingin mempertahankan prinsip kebebasan 

dilautan, merupakan pokok sengketa yang fundamental dalam masalah penggunaan 

laut, zaman dahulu dapat dikatakan hanya ada satu pola pandangan terhadapa 

kegunaan laut sebagai alat transportasi dan komunikasi, kehadiran kapal-kapal asing 

pada jalur-jalur perairan sepanjang pantai menimbulkan suatu akibat yang 

menganggu kedudukan  negara pantai sebagai suatu  negara yang berdaulat. 

Kebijakan umum yang berkembang kemudian adalah untuk sedapat mungkin untuk 

mengadakan pembatasan terhadap kehadiran atau kapal-kapal asing pada wilayah laut 

yang terletak berdampingan dengan pantai suatu negara. 

Laut teritorial merupakan wilayah laut yang terletak disisi luar dari garis-garis 
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dasar, yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar (Pasal 3 United Nations 

Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)).Yang dimaksud dengan garis dasar 

disini adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut (Pasal 5 

UNCLOS). Negara pantai mempunyai kedaulatan atas Laut Teritorial, ruang udara di 

atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, dimana dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk 

pada ketentuan hukum internasional. 

Akan tetapi demi menjamin hak seluruh negara di dunia dalam menikmati laut 

sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind) maka di 

dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kapal-kapal asing, 

sebagaimana rumusan hak lintas damai pada Konferensi Institut de Droit  yang 

menyatakan : kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu 

negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden 

pelayaran atau terpaksa oleh keadaan force majeure atau dalam keadaan bahaya. 

Rumusan ini selanjutnya diadopsi pada Pasal 14 point 1 Konvensi Jenewa 1958 

tentang Hukum Laut, yang berbunyi : "Subject to the provisions of these articles, 

ships of all States, whether coastal or not, shall enjoy the right of innocent passage 

throught the territorial sea". 

Dalam kepustakaan hukum internasional, hak lintas damai telah melembaga 

dalam Konvensi Hukum lnternasional, yaitu Konvensi Den Haag 1930, Namun 

pengaturan lebih lengkap dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 yang dalam 

perkembangan selanjutnya dimuat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 

1982) yang banyak mengalami perkembangan dalam pengaturan lintas damai ini. 

Walaupun pada umumnya ketentuan-ketentuan mengenai hak lintas damai di laut 

teritorial dalam UNCLOS 1982 banyak mengadopsi dari Konvensi terdahulu, yaitu 

Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut. Meskipun demikian, di dalam 

UNCLOS 1982 juga terdapat beberapa perkembangan dalam pengaturan kebebasan 

berlayar atau hak-hak-lain bagi kapal-kapal asing, diantaranya lintas damai di laut 

territorial, lintas damai di Selat yang digunakan untuk pelayaran lnternasional, dan 
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hak lintas melalui alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes) yang ditetapkan oleh 

Negara kepulauan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan IMO 

(International Maritime Organisation).
2
 

Pasal 17 UNCLOS 1982 memberikan hak kepada semua negara, baik negara 

pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut 

teritorial. Selanjutnya, Pasal 18 point 1 UNCLOS 1982 menerangkan pengertian 

lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan: 

a. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di 

tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan 

pedalaman; dan atau 

b. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di 

tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. 

Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) di atas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup 

berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan  pelayaran 

normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, 

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

atau kesulitan.
3
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk memfokuskan 

penelitian maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan 

hak lintas damai berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea 

1982. 

 

 

 

 

                                                        
2
 Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, 

Abardin, Bandung, 1991, hlm.118. 
3
 Retno Windari, SH, MSc, Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai Unclos 1982 Dan 

Konvensi-Konvensi Bidang Maritim, Jakarta, 2009, h. 29-30.  
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B. PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Hak Lintas Damai Dalam Hukum Laut Internasional 

Perluasan jurisdiksi nasional atas laut dan tantangan yang timbul terhadap hal 

tersebut dari negara–negara maritim yang ingin mempertahankan prinsip keebebasan 

dilautan, merupakan pokok sengketa yang fundamental dalam masalah penggunaan 

laut, zaman dahulu dapat dikatakan hanya ada satu pola pandangan terhadapa 

kegunaan laut sebagai alat transportasi dan komunikasi, kehadiran kapal-kapal asing 

pada jalur-jalur perairan sepanjang pantai menimbulkan suatu akibat yang 

menganggu kedudukan negara pantai sebagai suatu negara yang berdaulat. Kebijakan 

umum yang berkembang kemudian adalah untuk sedapat mungkin untuk mengadakan 

pembatasan terhadap kehadiran atau kapal-kapal asing pada wilayah laut yang 

terletak berdampingan dengan pantai suatu negara. 

 Kompromi yang dihasilkan dari adanya pertentangan diantara dua 

kepentingan yang sama kuatnya ini akhirnya melahirkan suatu doktrin baru yang lahir 

dalam bentuk konsepsi lintas damai, yaitu pemberian suatu hak kepada kapal-kapal 

asing untuk melintasi wilayah laut yang berada dalam juridiksi (dan dengan demikian 

kedaulatan) suatu negara dengan pembatasan-pembatasan tertentu. 

 Pada Konvensi Hukum Laut I di Jenewa tahun 1958, dua kepentingan yang 

berada tersebut akhirnya dicoba untuk diselesaikan melalui rumusan pasal–pasal 14 

sampai dengan pasal 23 dari Konvensi Hukum Laut I tentang Laut Teritorial dan jalur 

tambahan (untuk selanjutnya disebut sebagai Konvensi Laut Teritorial 1958), dalam 

bentuk aturan umum tentang hak-hak kapal asing. Ketentuan tersebut juga 

merumuskan wewenang yang diberikan kepada negara pantai untuk mengatur 

pelaksanaannya. 

 Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958 telah 

memperkuat kedaulatan negara pantai atas laut territorialnya, termasuk ruang udara 

diatasnya, serta dasar laut dan tanah dibawahnya. Namun, kedaulatan negara pantai 

ini masih dibatasi oleh ketentuan–ketentuan Konvensi itu sendiri maupun ketentuan-

ketentuan hukum Internasional lainnya. 
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 Salah satu kelemahan atau kegagalan Konvensi Hukum Laut I ini adalah 

bahwa rezim hak lintas damai yang dihasilkannya dianggap tidak memadai untuk 

dipakai mengatur pelayaran didunia dewasa ini, terutama karena konfrensi tidak 

berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan tentang lintas oleh kapal 

perang.Sebetulnya masalah lintas bagi kapal perang melalui laut terrtorial suatu 

negara telah menjadi bahan pembicaraan pada konferensi Kodifikasi Deg Haag tahun 

1930.Rancangan Pasal-pasal yang dihasilkan oleh Konferensi ini kemudian dipakai 

oleh panitia Hukum Internasional sebagai rancangan pasal-pasal untuk disampaikan 

pada Konfrensi Hukum Laut Jenewa 1958.Sayangnya, Rancangan Pasal 24 tentang 

lintas bagi kapal perang ini ditolak, karena gagal mencapai dukungan mayoritas suara 

yang diperlukan. Oleh karenanya hak lintas damai bagi kapal perang tidak akan dapat 

ditemui dalam naskah konvensi. 

 Menurut Mochtar Kusumaatmadja, naskah Pasal 24 ini sebenarnya berisi 

ketentuan yang menetapkan bahwa kapal perang asing yang hendak lewat di laut 

territorial, terlebih dahulu memerlukan izin negara pantai, atau sedikit-dikitnya harus 

terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada negara pantai. 

Akibatnya Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958 ini 

tidak memuat satu ketentuan apapun tentang lintas damai bagi kapal perang. Satu-

satunya ketentuan mengenai hak lintas damai bagi kapal–kapal asing melalui selat 

yang digunakan untuk pelayaran Internasional secara umum diatur dalam pasal 45, 

yang menetapkan bahwa kertentuan-ketentuan tentang hak lintas damai di laut 

territorial (seksi 3, Bagian II) juga berlaku pada selat yang digunakan untuk pelayaran 

internasional. Menurut kententuan Pasal 45 selanjutnya, hak lintas damai ini hanya 

dapat diterapkan pada: 

1. Selat yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 37, yaitu selat yang terletak 

antara suatu pulau dan daratan utama Negara yang berbatasan dengan selat, 

yang apabila sisi kearah laut pulau itu terdapat suatu rute melalui laut lepas 

atau melalui zona ekonomi ekslusifyang sama fungsinya bertalian dengan sifat-
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sifat navigasi dan hidrografis (untuk selanjutnya akan disebut sebagai selat 

dengan kategori Pasal 38 ayat (1)); 

2. Selat-selat yang terletak antara bagian laut lepas atau zona ekonomi ekslusif 

dan laut territorial suatu negara asing (untuk selanjutnya disebut sebagai selat 

dengan kategori Pasal 45 ayat (1)b) 

 

 Ketentuan diatas menetapkan juga bahwa hak lintas damai dapat diterapkan 

pada selat-selat dimana lintas transit tidak berlaku. Ketentuan- ketentuan tentang hak 

lintas damai dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tetap mempertahankan bentuk yang 

sama seperti dalam Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 

1958, dengan membedakan pengaturan bagi kapal-kapal asing ke dalam tiga kategori: 

1. Semua Jenis Kapal (Pasal 17-26); 

2. Kapal-kapal Dagang dan kapal-kapal pemerintah yang dioperasikan untuk 

tujuan komersil (Pasal 27-28); 

3. Kapal-kapal perang dan kapal-kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan 

untuk tujuan komersil (Pasal 29-32) 

 

2. Konsep Hak Lintas Damai Dalam Hukum Laut Internasioal 

 Dalam kepustakaan Hukum Intemasional, hak lintas damai telah melembaga 

dalam Konvensi Hukum lnterasional, yaitu Konvensi Den Haag 1930, Namun 

pengaturan lebih lengkap dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dalam 

perkembangan selanjutnya dimuat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) 

yang banyak mengalami perkembangan dalam pengaturan lintas damai ini. Pada 

umumnya ketentuan-ketentuan mengenai laut teritorial dalam Konvensi Hukum Laut 

1982 banyak mengutip dari Konvensi terdahulu, yaitu Konvensi Jenewa 1958. 

Terdapat beberapa perkembangan dalam pengaturan lintas damai di laut teritorial dan 

juga terdapat pengaturan baun mengenai lintas damai di Selat yang digunakan untuk 

pelayaran lntemasional dan juga di perairan Kepulauan atau lintas alur Kepulauan. 



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016 

 

  
Hal 32 

 

  

 Dalam Konvensi Hukum Laut 1958 secara hukum wilayah perairan nasional 

yang berada di bawah kedaulatan negara pantai adalah laut teritorial dan perairan 

pedalaman.Di sisi bagian dalam dari garis pangkal laut teritorial adalah perairan 

pedalaman dan di sisi luar adalah laut teritorial. Pada perairan pedalaman umumnya 

tidak ada lintas damai bagi kapal asing, kecuali apabila perairan pedalaman itu 

sebelumnya berstatus sebagai laut lepas atau laut teritorial, disebabkan karena 

pengguna sistem straight base lines dan menggunakan garis-garis dasar dari laut 

teritorial, sehingga laut tersebut berubah menjadi perairan pedalaman dalam arti laut 

pedalaman, sedangkan pada laut teritorial ketentuan lintas damai itu dijamin oleh 

hukum intemasional. 

 Pengelolaan seluruh wilayah perairan yang berada dibawah yurisdiksi 

nasional indonesia memerlukan suatu landasan hukum yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan paling mutakhir yang bersifat global dan holistik, dalam artian, 

sekalipun melalui Konferensi Hukum Laut PBB 1982 yang memberikan pengakuan 

secara yuridis dan de facto baik terhadap suatu negara pantai maupun negara 

kepulauan, Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan dan peserta dalam 

konvensi, memperkuat konvensi ini dengan cara meratifikasinya melalui UU No.17 

Tahun 1985 . Dalam hal mengenai lintas damai itu sendiri melalui suatu bentuk 

perjanjian Internasional dalam bentuk konvensi yakni Konvensi Hukum Laut PBB 

1982 telah menentukan aturan-aturan khusus yang termuat dalam klausul-klausulnya, 

dimana dibedakan antara hak lintas damai negara pantai dan hak lintas damai negara 

kepulauan. 

 

3. Hak Lintas Damai 

Dalam sejarah laut dikenal sebagai sarana vital bagi perdagangan 

internasional karena perdagangan atau ekspor-impor barang antarnegara tersebut 

diangkut oleh kapal melalui pelayaran di laut, dan sampai sekarang pelayaran yang 

mengangkut barang-barang ekspor-impor itu mendominasi kurang lebih 90 persen. 

Pelayaran internasional itu dikuasai oleh Negara-negara maju yang memiliki armada 
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kapal yang besar dan kuat, sehingga negara-negara berkembang meskipun memiliki 

laut belum mendapatkan keuntungan yang optimal dari pelayaran internasional 

tersebut.Pelayaran internasional berada dalam wadah organisasi dunia, yang disebut 

International Maritime Organization atau IMO yang bermarkas di London.IMO telah 

banyak mengeluarkan berbagai aturan pelayaran internasional yang mengikat setiap 

Negara termasuk Indonesia dan Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian 

internasional dibuat IMO tersebut. 

 Hak lintas damai (Right of innocent passage) telah ada semenjak Zaman 

Gentilis sampai sekarang. Konferensi Institut de Droit internastional yang diadakan di 

Amsterdam 1957 menyatakan : 

 

”Kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak 

untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa 

oleh keadaan Force majeure atau dalam keadaan bahaya”. 

 

 Secara historis konsep lintas damai ini tidak lepas dari pengaruh dua teori 

dalam humum laut internasional : Teori pertama, bahwa Semua umat manusia dapat 

memiliki laut sehingga laut terbuka bagi manusia dalam pelayaran maupun 

penggunaan lainnya, dikenal dengan res communis. Teori kedua, Laut dapat dimiliki 

dengan menguasai dengan mendudukinya dan siapapun dapat mengambil bagian atas 

lautan tersebut menjadi miliknya yang kemudian ia dapat membatasi penggunaannya, 

yang kemudian dikenal dengan res nullius. 

 Perbedaan antara kedua teori tersebut sangat tajam dalam perkembangan 

hukum laut.Perdebatan utamanya adalah pengakuan atas pentingnya pelayaran laut 

sebagai penghubungan antar negara dalam perdagangan, perhubungan dan 

komunikasi.Kemudian sebagai kompromi atas kedua teori tersebut muncullah prinsip 

innocent passage (lintas damai).Prinsip lintas damai ini kemudian dikodifikasikan 
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dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982.Prinsip lintas damai ini penting sekali untuk 

pelayaran dan sekarang ini, tidak seorangpun yang menolaknya.
4
 

 Kompromi yang dimaksud adalah merupakan penyelesaian dari perdebatan 

dua doktrin tentang konsep mare liberium (dikemukakan oleh Grotius) sebagai 

bentuk penolakan terhadap konsep mare clausum. Doktrin Grotius, mare liberium, 

telah menimbulkan reaksi hebat dari penulis inggris Jhon Selden, yang memandang 

bagian laut tertentu dapat dimiliki oleh negara-negara pantai, dimana menurutnya 

penguasaan (occupation) adalah unsur yang sangat penting dalam kepemilikan 

(posession) sekalipun sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara telah 

menjalankan kekuasaan mereka atas lautan. Atas dasar itu, melalui prescription laut 

itu bukanlah mare liberium tapi adalah mare clausum.5 

 Dalam kepustakaan Hukum Internasional, hak lintas damai telah melembaga 

dalam Konvensi Hukum lnterasional, yaitu Konvensi Den Haag 1930, Namun 

pengaturan lebih lengkap dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dalam 

perkembangan selanjutnya dimuat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) 

yang banyak mengalami perkembangan dalam pengaturan lintas damai ini. Pada 

umumnya ketentuan-ketentuan mengenai laut teritorial dalam Konvensi Hukum Laut 

1982 banyak mengutip dari Konvensi terdahulu, yaitu Konvensi Jenewa 1958. 

Terdapat beberapa perkembangan dalam pengaturan lintas damai di laut teritorial dan 

juga terdapat pengaturan baun mengenai lintas damai di Selat yang digunakan untuk 

pelayaran lntemasional dan juga di perairan Kepulauan atau lintas alur Kepulauan. 

 Dalam Konvensi Hukum Laut 1958 secara hukum wilayah perairan nasional 

yang berada di bawah kedaulatan negara pantai adalah laut teritorial dan perairan 

pedalaman.Di sisi bagian dalam dari garis pangkal laut teritorial adalah perairan 

pedalaman dan di sisi luar adalah laut teritorial. Pada perairan pedalaman umumnya 

tidak ada lintas damai bagi kapal asing, kecuali apabila perairan pedalaman itu 

                                                        
4
http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/14/teori-hak-lintas-damai-dan-pengaturannya-di-

indonesia 
5
 Didik Mohammad Sodik. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, 2011. 

Hlm. 6 
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sebelumnya berstatus sebagai laut lepas atau laut teritorial, disebabkan karena 

pengguna sistem straight base lines dan menggunakan garis-garis dasar dari laut 

teritorial, sehingga laut tersebut berubah menjadi perairan pedalaman dalam arti laut 

pedalaman, sedangkan pada laut teritorial ketentuan lintas damai itu dijamin oleh 

hukum intemasional. 

 Konvensi Hukum Laut 1982 memuat banyak ketentuan mengenai hak lintas 

damai. Seksi 3 Konvensi tersebut berisikan tidak kurang dari 10 pasal yang 

menjelaskan pengertian hak lintas damai, hak dan kewajiban Negara pantai serta 

pengaturan lintas damai kapal-kapal. Salah satunya pada pasal 52 Konvensi Hukum 

Laut 1982 yang menyatakan bahwa : 

1. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi arti ketentuan 

pasal 50, kapal semua Negara menikmati hak lintas damai melalui perairan 

kepulauan sesuai dengan ketentuan Bab II, bagian 3.  

2. Negara kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun 

diskriminasi nyata terhadap kapal asing, menangguhkan untuk sementara waktu 

lintas damai kapal asing di bagian tertentu perairan kepulauannya, apabila 

penangguhan demikian sengat perlu untuk melindungi keamanannya. 

Penangguhan demikian akan berlaku hanya setelah diumukan sebagaimana 

semestinya.  

 

 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 

tentang Perairan Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam 

Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Menurut Pasal 1, 2 dan 3 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 bahwa pengertian hak lintas damai bagi 

kapal-kapal asing melalui alur laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia itu 

merujuk pada pengertian lintas dan lintas damai dalam Undang- undang No. 6 Tahun 

1996 tentang Perairan Indonesia. 
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 Untuk mengatur lebih lanjut mengenai lintas damai tersebut, sesuai dengan 

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1996, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 

36 Tahun 2002 memuat ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan dari kapal asing yang 

melakukan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dianggap 

tidak damai, yaitu : 

1. Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan 

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau 

dengan cara apapun yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum 

internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa.  

2. Melakukan latihan atau praktik dengan senjata macam apapun.  

3. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi �yang 

merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai.  

4. Meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan suatu pesawat udara asing dari atau 

ke atas kapal. 

5. Meluncurkan, mendaratkan atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan 

militer dari atau ke atas kapal. 

6. Hilir mudik dilaut territorial dan perairan kepulauan Indonesia atau kegiatan 

lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas. 

 

 Kegiatan-kegiatan lain daripada kapal asing yang melakukan lintas damai 

melalui laut teritorial dan peraitan kepulauan Indonesia yang dianggap tidak damai 

menurut Pasal 5 ayat (1) yaitu : 

1. Membongkar atau memuat suatu komoditi, mata uang atau orang, yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di b idang bea cukai, fiskal, 

imigrasi dan saniter.  

2. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.  

3. Kegiatan riset atau survey secara ilegal.  
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Perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu sistem informasi, setiap fasilitas 

atau instalasi komunikasi lainnya, perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan 

sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah. Dan di ayat (2) menyebutkan 

jenis-jenis kegiatan lain daripada kapal asing yang dianggap tidak damai yaitu : 

1. Merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi, serta fasilitas atau 

instalasi navigasi lainnya.  

2. Melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati laut.  

3. Merusak atau mengganggu kabel dan pipa bawah laut. 

 

 Di lihat dari uraian di atas, Nampak bahwa kegiatan-kegiatan kapal asing di 

perairan nasional Indonesia yang dianggap tidak damai mengacu pada ketentuan 

Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 21 Konvensi Hukum Laut 1982. Pencantuman ketentuan 

Pasal 21 ini dimaksudkan agar Pemerintah Indonesia dapat mengambil segala 

tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya segala gangguan terhadap 

keamanan, ketertiban umum dan kepentingannya di dalam laut teritorial dan perairan 

kepulauan Indonesia.6 

 

4. Hak Lintas Transit 

 Pasal 42 konvensi dan Bab III UU 1996 mengenai hak lintas transit 

memperkenankan negara-negara tepi untuk membuat peraturan perundang- undangan 

mengenai lintas transit melalui selat-selat bertalian dengan keselamatan pelayaran, 

pencegahan polusi, pengaturan penangkapan ikan dan lain-lainnya. Sehubungan 

dengan itu Indonesia sebaiknya membuat ketentuan- ketentuan keselamatan 

pelayaran terkait pelaksanaan lintas transit tersebut yang didasarkan atas berbagai 

kepentingan nasional. Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu 

lintas transit, faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat sebagai perairan 

                                                        
6
 Ibid., hlm.69-70 
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yang menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan 

bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. 

 Berbeda dengan lintas damai, untuk lintas transit tidak ada pembedaan 

pengadaan berdasarkan jenis kapal. Demikian juga, tidak terdapat persyaratan- 

persyaratan untuk pelaksanaan lintas itu sendiri, maupun kewajiban untuk meminta 

izin maupun pemberitahuan terlebih dahulu. Di samping itu, Pasal 38 ayat 1 

Konvensi Hukum Laut 1982 menjamin lintas transit bagi segala jenis kapal maupun 

pesawat udara tanpa ada pembedaan berdasarkan jenis ataupun kategori. Oleh karena 

itu, lintas transit berlaku juga bagi kapal-kapal perang maupun pesawat udara militer. 

Meskipun demikian, dalam lintas transit tidak ada keharusan untuk meminta izin 

maupun membertitahukan terlebih dahulu.7 

 Khusus mengenai pelaksanaan hak lintas transit, pada perairan Indonesia 

hanya dapat diterapkan pada Selat Malaka-Singapura karena selat ini merupakan 

satu-satunya selat yang terketak di perairan Indonesia yang memenuhi kategori Pasal 

37 Konvensi Hukum Laut 1982.Seperti diketahui pada Selat Malaka- Singapura, 

Indonesia telah banyak menjalin kerjasama dengan Negara-negara pantai lainnya 

yaitu Malaysia dan Singapura. Dapat dilihat dari usaha-usaha yang telah dicapai oleh 

ketiga Negara pantai di selat ini pada umumnya sudah sejalan dengan ketentuan 

Konvensi, khususnya dalam rangka penerapan ketentuan- ketentuan pasal 41 dan 42 

terutama tentang penetapan alur laut dan skema pemisah lalu lintas.
8
 

 

5. Hak Lintas Damai Negara Pantai 

 Adapun pengertian lintas damai dalam Konvesi Hukum Laut 1982 dijelaskan 

dalam bab II, Pasal 19 Ayat (1) : 

“Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau 

keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Konvensi ini dan peratruan hukum internasional lainnya.” 

                                                        
7
 Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, 

1991. hlm. 129 
8
 Ibid., hlm. 253 
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 Pasal ini menerangkan bahwa adanya hak bagi setiap kapal negara pantai 

maupun tidak berpantai yang melalui laut territorial negara lain (pasal 17) selama 

tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Dari pasal 

ini dapat dianalisa bahwa pada suatu keadaan tertentu ketika pelaksanaan lintas 

damai, dapat terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara pantai. Suatu keadaan 

tertentu yang dimaksud disini dijelaskan dalam poin selanjutnya yaitu pasal 19 Ayat 2 

yang menyebutkan bahwa keadaan yang dianggap membahayakan kedamaian, 

ketertiban, dan keamanan negara pantai, apabila kapal yang melaksanakan hak lintas 

damai tersebut melakukan kegiatan dimana terdapat ancaman atau penggunaan 

kekerasan yang dapat mempengaruhi keamanan, kemerdekaan politik negara pantai, 

dengan cara apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional yang 

tercantum dalam Piagam PBB (pasal 19 ayat 2, poin a). Selain itu, dianggap 

berbahaya pula jika dalam pelaksanaan hak lintas damai kapal asing tersebut 

melakukan latihan atau praktik dengan senjata jenis apapun (poin b). 

Selanjutnya dalam pasal 19 ayat 2 poin c dan d, kegiatan spionase, 

propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai 

juga dianggap merupakan aktivitas berbahaya yang dilarang bagi kapal yang 

melaksanakaan hak lintas damai. Dilarang pula diadakan peluncuran, pendaratan atau 

penerimaan pesawat udara maupun perlengkapan militer diatas kapal (poin e dan f). 

Dan dalam Pasal 19 ayat (2) poin g yang melakukan hak lintas damai dilarang 

melakukan bongkar atau muat komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi aatau saniter negara 

pantai. 

 Terkait dengan masalah pencemaran lingkungan yang berpotensi dilakukan 

oleh kapal yang melakukan hak lintas damai, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 

menegaskan di pasal 19 ayat 2 poin h bahwa setiap perbuatan pecemaran dengan 

sengaja dan parah yang bertentangan dengan konvensi. Tidak diperkenankan pula 

diadakan kegiatan perikanan, riset atau survey, dan setiap perbuatan yang 
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mengganggu system komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi dan setiap kegiatan 

yang tidak berhubungan langsung dengan lintas (poin i, j, k, l).Dan khusus mengenai 

kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas 

permukaan air dan menunjukkan bendera kebangsaan kapal selam atau kendaraan 

bawah air tersebut (pasal 20). 

 

C. PENUTUP 

1.  Kesimpulan 

Negara pantai dengan memperhatikan keselamatan pelayaran dapat mewajibkan 

kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan 

menggunakan alur laut (sea lanes) dan skema pemisah lalu lintas (traffic separation 

schemes) sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian 

juga pelayaran dengan menggunakan hak lintas transit karena ketentuan Pasal 41 

Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur alur laut dan skema pemisah lintas 

transit, yaitu bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat (states bordering 

straits) dapat menentukan alur laut (sea lanes) dan skema pemisah pelayaran di selat-

selat apabila diperlukan untuk meningkatkan lintas transit yang aman sesuai dengan 

peraturan internasional yang dibuat oleh organisasi internasional yang berkompeten, 

yaitu dalam hal ini IMO. 

 

2. Saran 

 Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan yang memiliki 

kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya dan dalam penetapan alur 

lintas bagi kapal asing yang melalui laut teritorial dan perairan kepulauan, 

penetapannya harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara 

internasional berdasarkan saran-saran yang direkomendasikan atau diusulkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh adalah IMO (International 

Maritime Organisation) sebagai organisasi internasional yang berkompeten. Selain itu 

harus diadakan publikasi jelas dan meluas secara internasional dan mengharuskan 
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adanya pencantuman alur laut dan skema pemisah lalu lintas pada peta agar diketahui 

secara meluas, yang nantinya dipergunakan untuk pelayaran internasional. Selain 

untuk menjamin dan menghormati adanya kebebasan navigasi secara internasional, 

hal tersebut sangat penting guna menjaga ketahanan dan pertahanan Indonesia dari 

peristiwa yang terjadi di laut dan perairan kepulauan yang dapat mengancam 

integritas dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 

kepulauan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016 

 

  
Hal 42 

 

  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 

Dinamika Global. Alumni: Bandung. 

 

Didik Mohammad Sodik. 2011. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di 

Indonesia, Jakarta: Rflika aditama. 

 

Etty R. Agoes. 1991. Konvensi Hukum Laut Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal 

Asing. Jakarta. Penerbit Abardin. 

 

J.G Starke. 2008. Pengantar Hukum Internasional, terjemahan dari Introduction to 

International Law.. Sinar Grafika. Jakarta. 

 

Symmons, Ciive Ralph. 1979. The Maritime Zones of Island in International Law. 

Developments in International Law.Martinus Nijhoff Publishers : The 

Hauge, The Netherlands. 

 

Willem Nikson. 2009. Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di laut dalam 

Penegakan Hukum, Keselamatan, dan Keamanan serta Perlindungan 

Laut/Maritim. Badan Koordinasi Keamanan Laut. Jakarta. 

 

United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 

 

http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/14/teori-hak-lintas-damai-dan- pengaturannya-

di-indonesia/ diakses pada 22 februari 2015, pukul 22.15 Wib 

 

http://www.pksplipb.or.id/index.php/publication/article/116-membangun-visi- 

negara-kepulauan.html Diakses pada 6 Maret 2015 pukul 21.46 Wib 

 

http://www.tandef.net/pengusiran-kapal-lusitania-expresso-tanggal-11-maret-1992, di 

update tanggal 17 februari 2015, jam 16.00 Wib 


