
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

  

 

A. Simpulan  

Dalam mengatur mengenai pencegahan pencemaran minyak di Laut, Hukum 

Internasional mengaturnya dalam Konvensi Internasional. Konvensi Internasional 

yang dibuat dan disepakati oleh Negara–negara memiliki fungsi untuk 

menyelesaikan masalah pencemaran dan dapat mengatasi pencegahan pencemaran 

yang akan terjadi. Konvensi Internasional yang mengatur pencegahan pencemaran 

minyak di laut diantaranya diatur dalam beberapa konvensi antara lain : 

1. Convention for the Safety Life at the Sea (SOLAS) 1974 atau yang biasa 

disebut dengan Konvensi Keselamatan di Laut Tahun 1974 yang 

menenkankan pada perencanaan atau desain dan penambahan peralatan 

untuk tujuan keselamatan operasi dan pencegahan pencemaran perairan 

dimana sebenarnya konsep dasar dari konvensi ini ditekankan pada Badan 

SAR sebagai tim penyelamat pertama ketika ada kecelakaan kapal yang 

sedang berlayar,  ketika ada kapal-kapal yang mendapatkan berita  

kecelakaan kapal akan segera disiagakan agar dapat langsung membantu 

melakukan koordinasi pelaksanaan operasi SAR.  

2. Konvensi Internasional lain yang juga mengatur tentang pencegahan 

pencemaran  minyak dari kapal di laut adalah United Nations Convention 
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on the Law of the Sea ( UNCLOS) 1982 atau Konvensi Hukum Laut 1982 

dan MARPOL 1973/1978 Annex I Reg 13. Dalam KHL 1982 tercantum 

khusus pada pasal 194 mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, 

mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, diatur juga 

beberapa kewajiban- kewajiban lain bagi negara-negara dalam upaya 

mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau 

mengendalikan pencemaran lingkungan laut antara lain diatur dalam pasal 

195 dan pasal 196 ayat (1). 

 

3. Adapun Implementasi Hukum Internasional di Indonesia dalam 

Pengaturan dan pencegahan pencemaran laut di Indonesia dituangkan 

dalam beberapa peraturan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang didalamnya mengatur 

tentang : 

a. Jaminan pemeliharaan kelestarian lingkungan pelabuhan; 

b. Kewajiban memenuhi persyaratan teknis kepelabuhan dan kelestarian 

lingkungan dalam pembangunan pelabuhan; 

c. Kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan keselamatan dan 

angkutan di perairan, pelabuhan dan melindungi lingkungan maritime, 

yaitu dengan menetapkan persyaratan mengenai keselamatan dan 

keamanan angkutan perairan 

d. Kewajiban untuk setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan untuk 

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan 

lingkungan maritime; 
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e. Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal. 

Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan 

ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan 

dan pencegahan pencemaran dari kapal. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian 

Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut pada Bab III Peraturan Pemerintah 

ini mengatur tentang Pencegahan Pencemaran Laut yang diatur dalam 4 

Pasal, yaitu Pasal 9 sampai Pasal 12. Pasal 9 menentukan bahwa setiap 

orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan 

perbuatan yang dapat menimbutkan pencemaran laut. Bab V PP ini 

mengatur Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut yang diatur 

dalam Pasal 15. Inilah beberapa ketentuan yang mengatur pencegahan 

pencemaran minyak oleh kapal di Laut. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis mencoba untuk 

memberikan saran sebagai berikut : 

1.  Pemerintah Indonesia harusnya memperhitungkan faktor-faktor lain 

dengan lebih teliti didalam meratifikasi setiap konvensi internasional 

agar peraturan yang dibuat oleh Indonesia tidak mempersulit 

penanganan pencemaran yang sering terjadi di perairan Indonesia. 

2. Adanya upaya yang serius dan cepat dalam menangani kasus 

pencemaran yang terjadi di lingkungan laut Indonesia sendiri. 
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3. Harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kapal asing yang membuat 

pencemaran di dalam perairan Indonesia baik dalam segi penanganan 

secara teknis maupun ganti rugi yang benar-benar seimbang dan adil 

sehingga tidak merugikan Indonesia. 

4. Indonesia harus tampil dengan berani untuk mengimplementasikan 

secara real setiap peraturan yang telah dibuat terutama untuk menjaga 

perlindungan perairan kita sendiri dari pencemaran minyak dilaut. 

 

 


