UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 1992
TENTANG
PELAYARAN
[LN 1992/98, TLN 3493]
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100
(1) Barangsiapa dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan apapun
yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran
dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau di bawah yurisdiksi
nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipidana
dengan pidana:
a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar;
b. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu
berakibat kapal tenggelam atau terdampar;
c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama
20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi
kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang.
(2) Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya
sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai dan
danau di bawah yurisdiksi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana :
a. penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau hukuman
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), jika hal itu mengakibatkan
bahaya bagi kapal berlayar;
b. penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,(duabelas juta rupiah), jika hal itu mengakibatkan kapal tenggelam
atau terdampar;

1

Pasal 11
Dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tidak
berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran serta fasilitas
alur pelayaran di sungai dan danau di bawah yurisdiksi nasional Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 11
Yang dimaksud dengan di bawah yurisdiksi nasional Indonesia adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 1985
tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), serta perairan
daratan.
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c. penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau kurungan
paling lama 1 (satu) tahun jika hal itu mengakibatkan matinya
seseorang.
(3) Barangsiapa karena tindakannya mengakibatkan rusak atau tidak
berfungsinya telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku
di bidang telekomunikasi.
Penjelasan:
Pasal 100
Ayat (1), (2, (3) Cukup jelas.
Pasal 101
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi aturan-aturan yang
berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute,
sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran selama
berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)2 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 101 Cukup jelas.
Pasal 102
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang memasuki perairan wajib pandu,
tetapi tidak menggunakan tenaga pandu, tanpa izin dari pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)3 dipidana

2

Pasal 15
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi aturan-aturan yang
berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana
bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur dalam Undangundang ini.
Penjelasan:
Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas.
3
Pasal 16
(1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, pada daerah perairan tertentu ditetapkan
sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (1) Yang dimaksud dengan perairan wajib pandu adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi
kapal berukuran isi kotor tertentu. Yang dimaksud dengan perairan pandu
luar biasa yaitu suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya
tidak wajib dilakukan pemanduan. Penggunaan fasilitas pemanduan dapat
diberikan atas permintaan nakhoda atau Pemimpin kapal. Penetapan
perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa bertitik tolak pada
kondisi perairan yang bersangkutan yang dinilai berdasarkan pada
kriteria/aspek yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran, berupa
kondisi cuaca, kondisi arus, rintangan alam lainnya, dan kondisi kepadatan
lalu-lintas kapal yang menuju suatu daerah pelabuhan.
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dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
(2) Barangsiapa yang melaksanakan pemanduan tidak memenuhi
persyaratan atau kewenangan yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)4 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 102
Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 103
Pemilik kapal dan/atau nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak
melaporkan kerangka kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1)5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 103 Cukup jelas.
Pasal 104
(1) Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapalnya dan/atau
muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar sebagaimana
dimaksud pada Pasal 18 ayat (1)6 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 24.000.000,(duapuluh empat juta rupiah).
(2) Pemilik kapal yang tidak melakukan kewajiban mengasuransikan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)7
4

Pasal 16
(2) Pelayanan pemanduan dilaksanakan oleh petugas yang telah memenuhi persyaratan
kesehatan, kecakapan, serta pendidikan dan pelatihan.
Penjelasan:
Pasal 16
Ayat (2) Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut
nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah.
5
Pasal 17
(1) Pemilik kapal dan/atau nakhoda atau pemimpin kapal, wajib melaporkan kerangka
kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang.
Penjelasan:
Pasal 17
Ayat (1) Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran.
6
Pasal 18
(1) Pemilik kapal bertanggung jawab dan wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau
muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar.
Penjelasan:
Pasal 18
Ayat (1) Tanggung jawab dan kewajiban pemilik sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini dapat dikenakan kepada operator apabila hal tersebut jelas-jelas
disebut dalam perjanjian antara operator dengan pemilik kapal.
7
Pasal 18
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyebabkan kapal lain mengalami kecelakaan atau menimbulkan
kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.
Penjelasan:
Pasal 104
Ayat (1), (2, (3) Cukup jelas.
Pasal 105
(1) Barangsiapa membangun pelabuhan umum, tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)8 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 48.000.000,(empat puluh delapan juta rupiah).
(2) Barangsiapa mengoperasikan pelabuhan umum tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)9 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.
72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 105
Ayat (1), (2, Cukup jelas.
Pasal 106
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diasuransikan.
Penjelasan:
Pasal 18
Ayat (2) Cukup jelas.
8
Pasal 25
(1) Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis
kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan
antarmoda transportasi serta wajib memperoleh izin dari Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 25
Ayat (1) Yang dimaksud persyaratan teknis meliputi persyaratan yang
berkaitan dengan konstruksi dermaga, pengaruh kondisi hidrografi,
topografi, kondisi tanah, penempatan sarana bantu navigasi, alur dan kolam
pelabuhan, serta tata letak peralatan di pelabuhan umum.
9
Pasal 25
(2) Pengoperasian pelabuhan umum dapat dilaksanakan setelah pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai dilaksanakan serta memenuhi
persyaratan dan mendapat izin dari Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 25
Ayat (2) Persyaratan pengoperasian pelabuhan umum antara lain meliputi :
a. dilaksanakan oleh Pemerintah atau bekerja sama dengan badan
usaha milik negara;
b. untuk kepentingan umum;
c. menjamin kelancaran arus barang dan penumpang;
d. menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
e. menjamin kelestarian lingkungan.
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Barangsiapa membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)10 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.
48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 106 Cukup jelas.
Pasal 107
Barangsiapa menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum
tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3011 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggitingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 107 Cukup jelas.
Pasal 108
Barangsiapa yang tidak melaporkan kepada pejabat pemerintah yang
berwenang tentang perubahan yang dilakukan terhadap sebuah kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)12 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.
24.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 108 Cukup jelas.
Pasal 109
Nakhoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya melampaui
daerah pelayaran yang ditentukan sesuai dengan kelaiklautan kapalnya

10

Pasal 29
(2) Untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib memiliki izin dari Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 29
Ayat (2) Cukup jelas.
11
Pasal 30
Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, kecuali dalam
keadaan tertentu dengan izin Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 30
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dipandang
perlu oleh Pemerintah untuk memanfaatkan keberadaan pelabuhan khusus
untuk melayani kepentingan umum, misalnya bencana alam, tindak
berfungsinya pelabuhan umum terdekat.
12
Pasal 38
(1) Perubahan atas sebuah kapal yang mempengaruhi rincian dan identitas yang ada
dalam sertifikat dan surat-surat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3),
Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (1), wajib dilaporkan kepada pejabat pemerintah
yang berwenang.
Penjelasan:
Pasal 38
Ayat (1) Cukup jelas.
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)13, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 109 Cukup jelas.
Pasal 110
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi peraturan-peraturan
untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan
sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1)14 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang berlayar tanpa memiliki Surat Izin
Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)15 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggitingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 110
Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 111
Barangsiapa menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut yang
tidak memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1)16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
13

Pasal 39
(2) Setiap kapal yang beroperasi di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah
pelayarannya.
Penjelasan:
Pasal 39
Ayat (2) Cukup jelas.
14
Pasal 40
(1) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan wajib
mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas
kapal di pelabuhan, yang pengawasannya dilakukan oleh syahbandar.
Penjelasan:
Pasal 40
Ayat (1) Kewenangan dan tanggung jawab syahbandar menurut Undangundang ini terbatas pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40.
15
Pasal 40
(2) Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan
oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
Penjelasan:
Pasal 40
Ayat (2) Kewenangan dan tanggung jawab syahbandar menurut Undangundang ini terbatas pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40.
16
Pasal 44
(1) Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut, wajib
memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.
Penjelasan:
Pasal 44
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(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 111 Cukup jelas.
Pasal 112
Pemilik kapal yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5)17 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 112 Cukup jelas.
Pasal 113
Barangsiapa menerima pengalihan hak milik atas kapal dan tidak
melakukan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4818, dalam
batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali
lipat dari biaya balik nama yang ditentukan.
Penjelasan:
Pasal 113 Cukup jelas.
Pasal 114
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak memenuhi ketentuan mengenai
pengibaran bendera kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5219, Pasal 54 ayat (1)20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
Ayat (1) Penentuan persyaratan kelaikan petikemas yang meliputi pengujian,
pemeriksaan, sertifikasi, dan pemberian tanda lulus uji, dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku, baik nasional maupun internasional.
17

Pasal 46
(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran.
Penjelasan:
Pasal 46
Ayat (5) Cukup jelas.
18
Pasal 48
Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal
tersebut didaftarkan.
Penjelasan:
Pasal 48 Cukup jelas.
19
Pasal 52
(1) Kapal Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan
kapal.
(2) Kapal yang bukan kapal Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai
tanda kebangsaannya.
Penjelasan:
Pasal 52 Cukup jelas
20
Pasal 54
(1) Kapal Indonesia dilarang mengibarkan bendera kebangsaan negara lain sebagai
pengganti tanda kebangsaan Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 54
Ayat (1) Cukup jelas
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(satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 114 Cukup jelas.
Pasal 115
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak berada di atas kapal atau
meninggalkan kapalnya tanpa alasan yang sangat memaksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)21, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya sedangkan
yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)22 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
(3) Pemilik atau operator kapal yang menghalang-halangi keleluasaan
nakhoda atau pemimpin kapal untuk melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)23 dipidana dengan
pidana, kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 115 Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas.
Pasal 116
Nakhoda atau pemimpin kapal untuk kapal dengan ukuran yang tidak
menyelenggarakan buku harian atau tidak melaporkan buku harian kapal
21

Pasal 57
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal, wajib berada di kapal selama berlayar, kecuali dalam
keadaan yang sangat memaksa.
Penjelasan:
Pasal 57
Ayat (1) Yang dimaksud dengan keadaan yang sangat memaksa dalam
ketentuan ini adalah situasi darurat terancamnya jiwa dan keselamatan
nahkoda atau pemimpin kapal tanpa ada kemungkinan upaya lain untuk
menyelamatannya. Dalam keadaan kecelakaan kapal, nakhoda atau
pemimpin kapal hanya dapat meninggalkan kapal setelah melaksanakan
seluruh kewajibannya dan merupakan orang terakhir yang meninggalkan
kapal.
22
Pasal 57
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang akan berlayar, wajib memastikan bahwa
kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan.
Penjelasan:
Pasal 57
Ayat (2) Cukup jelas.
23
Pasal 57
(5) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada nakhoda atau
pemimpin kapal untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan:
Pasal 57
Ayat (5) Cukup jelas.
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kepada pejabat pemerintah yang berwenang atau tidak memperlihatkan
kepada pihak-pihak yang berwenang atas permintaan dan untuk
memperoleh salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan
ayat (2)24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 116 Cukup jelas.
Pasal 117
(1) Pemilik atau operator kapal yang mempekerjakan awak kapal di kapal
tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) 25
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mempekerjakan anak buah kapal di
kapal tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut
yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 117
Ayat (1), (2) Cukup jelas.
24

Pasal 60
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal untuk kapal ukuran tertentu, wajib menyelenggarakan
buku harian kapal.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal wajib melaporkan buku harian kapal kepada pejabat
pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak-pihak yang berwenang untuk
memperlihatkan buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya.
Penjelasan:
Pasal 60
Ayat (1) Buku harian kapal adalah buku harian yang digunakan untuk
mencatat hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
hal-hal lain yang dipandang perlu oleh nakhoda atau Pemimpin kapal. Buku
harian terdiri dari sebuah buku atau lebih sesuai dengan ukuran kapal,
antara lain buku harian dek, buku harian mesin, dan buku harian radio.
25
Pasal 61
(1) Dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa
memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.
Penjelasan:
Pasal 61
Ayat (1) Yang dimaksud dengan disijil adalah dimasukkan ke dalam daftar
awak kapal yang disebut buku sijil. Buku sijil merupakan buku yang berisi
daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang
dinyatakan oleh pegawai pendaftaran awak kapal dan setelah memenuhi
persyaratan tertentu. Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan adalah
memiliki sertifikat pelaut serta sertifikat pengukuhan (kewenangan untuk
menduduki jabatan tertentu di atas kapal yang diberikan oleh Pemerintah).
Yang dimaksud dengan memiliki dokumen pelaut adalah memiliki buku
pelaut dan perjanjian kerja laut serta sertifikat keterampilan pelaut untuk
anak buah kapal.
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Pasal 118
Anak buah kapal yang tidak menaati perintah nakhoda atau pemimpin kapal
atau meninggalkan kapal tanpa izin nakhoda atau pemimpin kapal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1)26 dipidana dengan pidana
penjara paling lama a (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Penjelasan:
Pasal 118 Cukup jelas.
Pasal 119
(1) Barangsiapa yang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain dari
kapal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1)27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 120.000.000,- (seratus dua
puluh juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan
hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
atau denda setinggi-tingginya Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh
juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 119
Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 120
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya
untuk melakukan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari
kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1)28 dipidana dengan

26

Pasal 62
(1) Anak buah kapal wajib menaati perintah nakhoda atau pemimpin kapal secara tepat
dan cermat dan dilarang meninggalkan kapalnya tanpa izin nakhoda atau pemimpin
kapal.
Penjelasan:
Pasal 62
Ayat (1) Cukup jelas.
27
Pasal 65
(1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Penjelasan:
Pasal 65
Ayat (1) Pembuatan limbah atau bahan lain yang tidak memenuhi
persyaratan dapat terjadi antara lain, karena :
a. melakukan pembuangan (dumping) tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
b. melakukan pembuangan muatan dengan sengaja;
c. melakukan pembuangan tanpa menggunakan peralatan pencegahan
pencemaran;
d. melakukan pembuangan dengan menggunakan peralatan pencegahan
pencemaran yang tidak berfungsi.
28
Pasal 67
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pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.
48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 120 Cukup jelas.
Pasal 121
Pemilik atau operator kapal yang tidak mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)29 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 121 Cukup jelas.
Pasal 122
Barangsiapa menyelenggarakan usaha angkutan di perairan, kegiatan
angkutan, atau usaha penunjang angkutan tanpa memiliki izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)30, Pasal 70 ayat (2)31, Pasal 71 ayat (2) 32

(1) Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi pencemaran yang
bersumber dari kapalnya.
Penjelasan:
Pasal 67
Ayat (1) Yang dimaksud dengan wajib menanggulangi oleh nakhoda atau
Pemimpin kapal adalah melakukan penanggulangan dengan peralatan
penanggulangan yang dimiliki oleh kapal tersebut.
29
Pasal 68
(2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik
atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.
Penjelasan:
Pasal 68
Ayat (2) Cukup jelas.
30
Pasal 69
(1) Usaha angkutan di perairan, diselenggarakan berdasarkan izin Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 69
Ayat (1) Cukup jelas.
31
Pasal 70
(2) Kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh badan
hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan izin Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 70
Ayat (2) Kegiatan angkutan yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau
warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
merupakan bagian dari tatanan angkutan di perairan secara nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraannya perlu diatur dan
dikendalikan sehingga tetap merupakan satu kesatuan di dalam tatanan
angkutan di perairan secara nasional.
32
Pasal 71
(2) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh badan
hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan izin Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 71
Ayat (2) Cukup jelas.
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 122 Cukup jelas.
Pasal 123
Barangsiapa tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3)33 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 123 Cukup jelas.
Pasal 124
(1) Setiap orang yang ada di atas kapal yang mengetahui dikapalnya terjadi
kecelakaan, dalam batas-batas kemampuannya tidak memberikan
pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (1)34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengetahui adanya bahaya bagi
keselamatan berlayar dan tidak mengambil tindakan pencegahan atau
menyebarluaskan berita kepada pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2)35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
33

Pasal 86
(3) Perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Penjelasan:
Pasal 86
Ayat (3) Cukup jelas.
34
Pasal 89
(1) Setiap orang yang ada di atas kapal yang mengetahui di kapalnya terjadi kecelakaan,
dalam batas-batas kemampuannya wajib memberikan pertolongan dan melaporkan
kecelakaan tersebut kepada pejabat yang berwenang terdekat atau pihak lain.
Penjelasan:
Pasal 89
Ayat (1) Kecelakaan di kapal adalah suatu kejadian di kapal yang bersangkutan
yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia. Yang
dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki
kewenangan untuk menindaklanjuti proses penanggulangan kecelakaan dan
pelaporan selanjutnya.
35
Pasal 89
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengetahui adanya bahaya bagi keselamatan
berlayar wijib mengambil tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita
mengenai hal itu kepada pihak lain.
Penjelasan:
Pasal 89
Ayat (2) Yang dimaksud dengan bahaya bagi keselamatan kapal adalah keadaan
yang dapat membahayakan kapal yang sedang berlayar seperti antara lain
cuaca buruk, kerangka kapal, sarana bantu navigasi yang tidak berfungsi
sebagaimana mestinya.
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4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 8.000.000,- (delapan
juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 124
Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 125
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar, tetapi tidak
memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuannya kepada setiap
orang atau kapal yang ditemukan berada dalam bahaya di perairan dan
orang-orang yang berada di menara suar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (1)36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang kapalnya terlibat dalam tubrukan
dengan kapal lain dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan
kepada penumpang, awak kapal, dan kapal yang terlibat dalam tubrukan
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)37 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Penjelasan:
Pasal 125
Ayat (1), (2) Cukup jelas.
Pasal 126
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan setiap keadaan yang
mungkin merupakan bahaya terhadap keselamatan berlayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9138, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
36

Pasal 90
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar wajib memberikan pertolongan
dalam batas kemampuannya kepada setiap orang atau kapal yang ditemukan berada
dalam bahaya di perairan dan orang-orang yang berada di menara suar.
Penjelasan:
Pasal 90
Ayat (1) Cukup jelas.
37
Pasal 90
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang terlibat dalam tubrukan dengan kapal lain wajib
memberikan pertolongan kepada penumpang, awak kapal, dan kapal yang terlibat
dalam tubrukan tersebut.
Penjelasan:
Pasal 90
Ayat (2) Cukup jelas.
38
Pasal 91
(1) Nakhoda kapal wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang
terdekat setiap keadaan yang mungkin merupakan bahaya terhadap keselamatan
berlayar di dalam atau di dekat perairan di bawah yuridiksi Indonesia atau di laut
lepas yang diketahuinya.
(2) Pemimpin kapal wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang atau
kepala pelabuhan atau pejabat yang ditunjuk terdekat, terhadap setiap keadaan yang
mungkin merupakan bahaya keselamatan berlayar, di dalam atau dekat perairan di
bawah yurisdiksi Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 91 Cukup jelas.
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(dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 126 Cukup jelas.
Pasal 127
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan setiap kecelakaan
yang melibatkan kapalnya atau kapal lain yang diketahuinya, yang telah
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur atau
bangunan di perairan atau yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap
keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9239 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 127 Cukup jelas.
Pasal 128
Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal atau pesawat
udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap
setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 ayat (2)40, walaupun telah diberitahukan secara patut oleh pejabat
pemerintah yang berwenang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1(satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh
empat juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 128 Cukup jelas.
Pasal 129
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2)
huruf c dan ayat (3), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105, Pasal 106, Pasal 114,
Pasal 115 ayat (1), Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 125 ayat
(2) adalah kejahatan.
39

Pasal 92
Nakhoda atau pemimpin kapal yang berada di perairan Indonesia wajib melaporkan
kepada pejabat pemerintah yang berwenang, setiap kecelakaan yang melibatkan kapalnya
atau kapal lain yang diketahuinya, yang telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan
kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang berkaitan atau yang dapat
mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan berlayar.
Penjelasan:
Pasal 92 Cukup jelas.
40
Pasal 94
(2) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara
wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang
mengalami musibah di perairan Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 94
Ayat (2) Kewajiban setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal
atau pesawat udara dimaksudkan untuk membantu sebatas kemampuannya
sebagai potensi search and rescue (SAR) guna keberhasilan operasi
pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah
di perairan Indonesia.
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a
dan b, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal
113, Pasal 115 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 121,
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 ayat (1), Pasal 126, Pasal 127,
dan Pasal 128 adalah pelanggaran.
Penjelasan:
Pasal 128
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

