
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat 

dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung bahan-

bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang 

menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian 

terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap 

kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar, 

pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-tempat 

pemukiman dan rekreasi 1.

Pencemaran minyak di laut biasanya disebabkan dua hal, yang pertama 

dikarenakan unsur ketidaksengajaan orang-orang yang berada dalam kapal seperti 

tank yang bocor akibat gesekan benda dalam laut ( terumbu karang atau besi kapal 

yang dulu pernah tenggelam di laut tersebut) sehingga menyebabkan kerusakan 

pada badan kapal atau tanki minyak dan yang kedua mereka memang sengaja 

membuang minyak bekas limbah alat-alat pabrik yang memang dapat 

                                                            
1 Mohtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, 1978, Hlm. 179
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menyebabkan polusi lingkungan dan akhirnya merugikan pihak yang wilayah 

lautnya dijadikan tempat pembuangan minyak tersebut 2.

Pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak kapal bukan 

hal baru di dunia, sebelumnya sudah banyak pencemaran yang terjadi dalam 

wilayah laut,   seperti pada tahun 1967 peristiwa kandasnya kapal Torrey Canyon 

didekat pantai Inggris yang menumpahkan  lebih dari 100.000 ton minyak mentah 

dan yang merupakan pengotoran laut terbesar didalam sejarah. Sejak  peristiwa 

Torrey Canyon tersebut terjadi berbagai kecelakaan supertankers lainnya yang 

menimbulkan pencemaran (polusi) telah terjadi diberbagai perairan dunia3, antara 

lain kasus kapal tanki Yunani PATMOS yang tumpah akibat bertabrakan dengan 

kapal tanki spanyol Castillo De Monterreagon pada 21 Maret 1985 di Selat 

Messina Italia, contoh lainnya adalah pada tanggal 31 januari 1988 kapal tanki 

Italia AMAZONE mengalami kerusakan buruk akibat badai di pantai Brittany 

Perancis. Begitu pun halnya di Indonesia pencemaran laut semakin banyak terjadi 

di wilayah laut maupun perairan pedalaman Indonesia seperti halnya pencemaran 

di Ambon terjadi pada tahun 1994 dan 1997, di perairan Cirebon-Indramayu tahun 

2006 dan 2007, Selat Bali dan muara sungai di perairan pantai Bali Timur tahun 

1994, 1998, 2003, 2007, dan di Nusa Tenggara Timur tahun 1983, 1985, 1989 4.

Pencemaran laut memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan 

sekitar apalagi bila disekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang mana 

penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. 

                                                            
2 Ibid.
3 Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hlm 55
4 Ibid.
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Pemukiman penduduk yang semakin meluas, membuat semakin meningkatnya 

produk industri rumah tangga yang akan berakibat pada perkembangan kawasan 

Industri di kota besar. Industri di perkotaan memiliki pengaruh positif untuk 

menghasilkan barang (produk) dan jasa yang dapat meningkatkan kehidupan 

masyarakat. Selain itu juga berakibat negatif karna dapat menyebabkan 

pencemaran, baik pencemaran air, tanah, dan udara. Hal tersebut akan memicu 

terjadinya pencemaran pada perairan pantai dan laut, karena semua limbah dari 

daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber 

dari kawasan industri, pada akhirnya bermuara ke pantai ataupun laut. 

Pencemaran laut disebabkan oleh perbuatan manusia dan bahaya akibat dari pada 

pencemaran atas kemantapan ekologis dari laut5. Walaupun demikian ada yang 

berpendapat, bahwa kerusakan ekologis akibat tumpahan minyak dapat diabaikan 

karena laut mampu mengurai larutan tumpahan minyak bumi melalui mikroba-

mikroba yang hidup di laut, sehingga laut dapat melakukan regenerasi terhadap 

lingkungan laut yang mengalami kerusakan. Pencemaran akan berakibat buruk 

bagi kehidupan atau lingkungan laut tergantung dari pada tempat terjadinya 

pencemaran. Ini berdampak negatif bagi kesuburan produktivitas biologis di laut 

terbagi secara tidak merata6.

Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang 

selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat 

cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai ataupun laut dan sangat signifikan 

merusak makhluk hidup disekitar pantai dan laut tersebut.

                                                            
5  Ibid.
6 Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut, Bina Cipta, Bandung., Hlm. 182
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Sumber pencemaran di laut dapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu :

1. pembuangan kotoran dan sampah kota Industri, serta penggunaan pestisida 

dibidang pertanian

2. pengotoran yang berasal dari kapal-kapal laut

3. kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut

4. pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan penggunaan tenaga 

nuklir dalam rangka perdamaian

5. penggunaan laut untuk tujuan militer 7.

Zat-zat pencemar yang berasal dari sumber-sumber tersebut memasuki lingkungan 

laut dengan berbagai cara seperti kegiatan atau pembuangan kotoran (misalnya 

minyak residu). Sumber pencemaran laut oleh kapal yang berbahaya adalah 

masuknya minyak kedalam laut yang berasal dari kapal yang berlayar diperairan 

nusantara baik yang terjadi secara sengaja sebagai akibat pembersihan tanki-tanki 

atau pembuangan minyak residu atau pun yang terjadi tidak dengan sengaja 

disebabkan kebocoran yang terjadi pada kapal yang sudah tua 8.

Kapal dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara. Antara lain 

melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal 

dapat mencemari pelabuhan, sungai dan lautan. Kapal juga membuat polusi suara 

yang mengganggu kehidupan liar alam, dan air.

Dari pencemaran laut yang menjadi sorotan internasional ini mulailah timbul 

pemikiran untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di luar negara masing-

masing. Negara-negara mulai mengadakan konvensi-konvensi internasional dan 

                                                            
7 Ibid. Hlm.183
8  Ibid. hlm. 185
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membuat peraturan mengenai pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal di 

negaranya masing-masing. 

Peraturan mengenai pencemaran laut diatur dalam konvensi 1958 PBB tentang 

Laut Lepas yang mengatur dua ketentuan  tentang pencemaran laut, Konvensi 

Hukum Laut 1982 dan dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional Indonesia

diatur dalam Undang-Undang  (UU) Nomor 23 Tahun 1997, Undang-undang 

(UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air , 

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dan 

turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang 

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut,  Peraturan Presiden Nomor 

109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di 

Laut, serta aturan hukum lainnya yang berkenaan dengan Pengaturan pencegahan 

pencemaran minyak di laut oleh kapal laut di Indonesia.

Berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa pencemaran laut yang dilakukan 

oleh kapal, timbul permasalahan bagaimana peraturan internasional dan nasional 

mengatur pencegahan pencemaran laut. Dengan adanya permasalahan tersebut 

penulis menyusun skripsi dengan judul Pencegahan Pencemaran Minyak oleh 

Kapal Laut dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang 

menjadi  permasalahan terbagi sebagai berikut :
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a. Bagaimana Hukum Internasional mengatur mengenai pencegahan 

pencemaran minyak di laut?

b. Bagaimana Implementasi pengaturan pencegahan pencemaran minyak di

laut oleh kapal di Indonesia ? 

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

a. Menjelaskan bagaimana sebenarnya Pengaturan pencegahan pencemaran 

minyak di  laut oleh kapal laut diatur dalam Hukum Internasional. Hal ini  

akan dikaitkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 dan SOLAS 1974.

b. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis peraturan hukum nasional 

Indonesia seperti Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang 

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut yang merupakan turunan 

dari Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

     1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang 

mengatur pencegahan pencemaran  minyak yang dilakukan oleh kapal 

laut dalam konvensi-konvensi internasional.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pengaturan 

pencegahan pencemaran minyak di laut yang disebabkan oleh kapal laut

oleh pemerintah Indonesia.
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       2. Kegunaan Penelitian

a.  Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan dasar pemikiran dalam upaya 

pengembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya hukum laut dan 

untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu 

hukum yang berkenaan dengan pengaturan pencegahan pencemaran oleh 

kapal laut.

             b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

1. sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan 

peneliti di bidang ilmu hukum khususnya hukum laut dalam kasus 

pencemaran minyak yang terjadi ;

2. melatih ketrampilan berfikir, meneliti dan menulis;

3. sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian mengenai hukum laut ;

D . Sistematika Penulisan

Penulis secara umum membagi penelitian ini dalam lima bab, yang disajikan 

untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui secara garis besar penulisan 

skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran secara umum dilakukannya penelitian dan isi skripsi 

ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang pengertian pencemaran laut, sumber 

pencemaran laut, pengertian laut, implementasi, ketentuan hukum internasional 

yang mengatur pencemaran laut antara lain melalui hukum kebiasaan 

internasional dan konvensi-konvensi internasional seperti United Nations 

Convention on the Law of the Sea UNCLOS I (Genewa     Convention on the 

High Seas, 1958 ) dan UNCLOS III ( Third United Nations Convention on the 

Law of the Sea.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini dan 

langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, sumber 

data, metode pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang 

diperoleh. Tujuannya untuk memperoleh data yang kongkrit dan lengkap sehingga 

memudahkan dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang ketentuan hukum internasional yang mengatur 

pencemaran laut, menjelaskan implementasi pengaturan pencegahan pencemaran 
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laut di Indonesia dan memberikan contoh-contoh kasus  pencemaran laut di 

Indonesia.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai saran-saran.


