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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu negara dapat dikategorikan sebagai suatu negara berdaulat 

apabila memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan pengakuan dari 

negara-negara berdaulat lainnya baik secara de jure ataupun secara de facto, 

Indonesia sebagai suatau negara besar yang berdaulat memiliki ke empat hal 

itu. Untuk masalah wilayah Indonesia disebut sebagai negara kepulauan 

terbesar di dunia. Konsep negara kepulauan Indonesia ini di dapat pada 

tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda. 

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, yang terdiri dari ribuan 

pulau besar dan kecil mempunyai wilayah perairan yag dikelilingi oleh 

samudera-samudera yang luas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua yaitu Benua Australia dan Benua 

Asia. Wilayah laut NKRI diperkirakan mencapai 5,8 juta km\u00b2 atau 

kurang lebih 75% dari total luas wilayah. 

Kawasan Laut tesebut terdiri dari perairan laut wilayah (teritorial) 

0,8% juta km\u00b2, perairan laut nusantara (kepulauan) 2,3 juta km\u00b2, 

dan kawasan zona ekonomi ekslusif 2,7 juta km\u00b2. Posisi Indonesia 

yang strategis, memiliki 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 

yaitu Selat Malaka, Selat Lombok dan Selat Sunda.
1
 

Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan 

kepulauan, dan perairan pedalaman. Mengenai laut teritorial, pada tahun 
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1982 telah dilahirkan kesepakatan bersama baik oleh Negara pantai maupun 

tidak berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil di tarik dari 

garis pantai terluar, kemudian di tambah 12 mil sebagai zona tambahan. 200 

mil dari garis adalah zona ekonomi ekslusif, 200 mil kemudian zona 

kontinental  dan sisanya adalah laut bebas. 

Kesepakatan yang dituangkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut Internasional tahun 1982 (United Nation Convention on the Law of the 

Sea) tersebut telah diratifikasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang 

pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea. 

Oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tersebut , laut 

teritorial (teritorial sea) yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 32, 

dimana kekuasaan atas laut teritorial diperlukan untuk kepentingan negara 

pantai. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pantai (coastal state) 

mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, perairan dalam (internal waters) 

dan perairan kepulauannya.
2
 Namun, kedaulatan di laut teritorial dan 

perairan kepulauan tersebut dibatasi berlakunya oleh hak lintas 

damai(innocnet passsage). 

Sebagai suatu negara kepulauan dan merupakan jalur pelayaran 

internasiona terutama dari Eropa, Timur Tengah ke Pasifik atau sebaliknya, 

menyebabkan perairan Indonesia dan bagian lautan lainnya yang berada 

dalam yurisdiksi nasional Indonesia menjadi lalu lintas pelayaran yang 
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cukup padat dan strategis. Sejalan dengan ramainya lalu lintas pelayaran 

tersebut, banyak angkutan laut luar negeri (kapal asing) yang melakukan 

kegiatan bongkar muat maupun berlabuh di wilayah perairan Indonesia. 

Transportasi laut sebagai salah satu pilar utama untuk pengangkutan 

perdagangan nasional maupun internasional yang menghubungkan daerah 

atau negara (eksportir) dan daerah atau negara (importir) masih merupakan 

pilihan utama sampai saat ini dikarenakan pengangkutan melalui laut relatif 

lebih murah dengan kapasitas volume pengangkutan yang besar. 

Dalam perkembangan dewasa ini, jasa pengangkutan melibatkan 

banyak pihak dalam pelaksanaannya. Khusus dalam pengangkutan melalui 

laut, pengangkutan akan melibatkan banyak pihak yang masing-masing 

memiliki peran dan tanggung jawab, tergantung pada pola hubungan yang 

diinginkan. Pihak-pihak yang terlibat pada pengangkutan laut pada 

prinsipnya adalah : 

1. Pengirim Barang (shipper/eksportir), yaitu orang atau badan hukum 

yang mempunyai muatan untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu 

(pelabuhan muatan) untuk diangkut ke pelabuhan tujuan. 

2. Pengangkut Barang (carrier), yaitu perusahaan pelayaran yang 

melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk 

diangkut/disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan menggunakan 

kapal. 
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3. Penerima Barang (consignee/importir), yaitu orang atau badan hukum 

yang menerima barang yang dikirim oleh Pengirim Barang 

(shipper/eksportir).
3
 

Sedangkan angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut 

dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar 

negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke 

pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan 

luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
4
 

Perusahaan angkutan laut asing atau angkutan laut luar negeri hanya 

dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia 

yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan 

nasional sebagai agen umum untuk mewakili kepentingan administrasinya 

selama kapal berada di Indonesia. 

Dalam hal ini yang dimaksud agen umum sesuai dengan Pasal 1 butir 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menerangkan 

bahwa :  

“Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau 

perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha 

keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing 

untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.” 

 

Agen umum mewakili perusahaan angkatan laut asing dalam hal 

administrasi kapal selama berada di Indonesia, serta menentukan pelabuhan 
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Laut, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36439/1/09E00920.pdf, diunduh pada 
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Undang Nomor 17 Tahun 2008”, (Jakarta : Rajawali Persada, 2011.), hlm. 33. 

Agil Kurniawan, Kegiatan Bongkar Muat Yang Dilakukan Di Luar Pelabuhan Labuh Jangkar Oleh Kapal Bendera Asing 
Di Tinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Di Indonesia (Studi Terhadap Pelabuhan Labuh Jangkar Nipa Transit), 2014 
UIB Repository©2014 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36439/1/09E00920.pdf


5 

 

 

 

labuh jangkar bagi kapal untuk bersandar atau tambat dalam hal kapal 

tersebut akan melakukan kegiatan bongkar muat. 

Agen umum wajib menyampaikan permohonan kedatangan dan 

keberangkatan kapal ke dan dari Indonesia, yang dilaporkan kepada Kantor 

Syahbandar, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi, kantor Karantina, 

Pangkalan Angkatan Laut dan Perusahaan pemilik terminal khusus. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pelabuhan labuh jangkar atau yang 

dapat disebut terminal khusus dalam pasal 1 butir 20 dan 21 Undang-

Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,  adalah :
 
 

“Fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal 

bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan 

naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang 

terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan 

terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 

pokoknya.” 

 

Akan tetapi di dalam praktiknya sehari-hari karena wilayah Indonesia 

yang begitu luas dan terdapat banyak pulau-pulau kecil yang menjadi batas 

wilayah Indonesia dengan Negara tetangga, sering terjadi pelanggaran-

pelanggaran yang merugikan Indonesia. 

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi dilaut adalah adanya kapal 

bendera asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan 

kegiatan bongkar muat di luar pelabuhan yang telah di tentukan (di luar 

wilayah Nipa Transit Anchorage Area), atau dengan kata lain tanpa 

menunjuk agen umum untuk mewakilinya, dan dapat juga di katakan kapal 

tersebut masuk dalam wilayah perairan Indonesia secara ilegal. 
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Hal ini akan menimbulkan masalah baru ketika Kesatuan Penjaga 

Laut dan Pantai (Indonesia Sea Coast Guard) melakukan operasi dan 

menemukan kapal yang berada di wilayah perairan Indonesia akan tetapi 

tidak memiliki ijin dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Maka Kesatuan Penjaga Laut dan Pentai (Indonesia Sea Coast 

Guard) akan melakukan penangkapan dan menahan kapal illegal tersebut 

untuk kemudian dilakukan proses hukum yang berlaku di Indonesia. 

Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) Negara 

atau laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, 

perlindungan, dan pengolahan atas guna laut melindungi kepentingan 

nasional di laut. Oleh karena itu, agenda pengamanan laut Indonesia yang 

komprehensif dan terpadu merupakan suatu keharusan. Untuk dapat 

mewujudkan kondisi keamanan di laut diperlukan adanya upaya penegakan 

kedaulatan  negara dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
5
 

Berdasarkan atas timbulnya masalah tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang “Kegiatan Bongkar Muat Yang 

Dilakukan Di Luar Pelabuhan Labuh Jangkar Oleh Kapal Bendera 

Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Di Indonesia (Studi 

Terhadap Pelabuhan Labuh Jangkar Nipa Transit Anchorage Area)”  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai Kegiatan Bongkar Muat 

Yang Dilakukan Di Luar Pelabuhan Labuh Jangkar Oleh Kapal Bendera 

Asing Ditinjau Dari UU Pelayaran Di Indonesia, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah prosedur hukum bagi kapal bendera asing yang akan 

melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Nipa Transit 

Anchorage Area ? 

2. Sejauh manakah akibat hukum yang akan diterima bagi kapal bendera 

asing yang melakukan kegiatan bongkar muat di luar pelabuhan Nipa 

Transit Anchorage Area ?  

3. Bagaimakah penerapan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal 

bendera asing dalam melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan 

Nipa Transit Anchorage Area? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk 

mendalami permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur hukum bagi kapal bendera asing yang 

masuk ke wilayah pelabuhan Nipa Transit Anchorage Area dalam 

melakukan kegiatan bongkar muat. 
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2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan diterima bagi kapal asing 

yang melakukan kegiatan bongkar muat di luar pelabuhan Nipa 

Transit Anchorage Area.  

3. Untuk mengetahui penerapan hukum yang harus dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan 

kapal bendera asing dalam melakukan kegiatan bongkar muat di 

pelabuhan Nipa Transit Anchorage Area. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian tentang  Kegiatan Bongkar Muat Yang 

Dilakukan Di Luar Pelabuhan Labuh Jangkar Oleh Kapal Bendera Asing 

Ditinjau Dari UU Pelayaran Di Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai 

syarat-syarat dalam melakukan kegiatan bongkar muat oleh kapal 

asing.  

Selain itu peneliti menghubungkan aturan hukum yang sudah 

ada dengan cara menerapkan dasar hukum dan praktik di lapangan 

tentang penerapan tata cara kegiatan bongkar muat yang ada di 

Indonesia. Penulis juga berharap dapat menambah dan melengkapi 

koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi 

Pemerintah di Indonesia, khususnya kota Batam. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan 

landasan bagi penulis dan diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi masayarakat terutama mengenai tata cara kegiatan bongkar muat 

oleh kapal asing.  

Penulis juga mengharapkan dapat mengetahui dan memberikan 

tanggapan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal 

asing yang melakukan kegiatan bongkar muat di luar pelabuhan dalam 

rangka mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut. 
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