
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian mengenai pemahaman tentang pembajakan dan 

perompakan kapal laut sebagai salah satu kejahatan transnasional, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap 

tindakan memusnahkan, baik yang dilakukan oleh awak kapal atau 

penumpang di atas kapal yang berada di laut lepas atau di luar yurisdiksi 

negara manapun, serta tindakan turut serta secara sukarela dalam 

pengoperasian suatu kapal atau tindakan mengajak atau dengan sengaja 

membantu tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau 

setiap tindakan memusnahkan suatu kapal di laut lepas, dapat 

dikategorikan sebagai tindakan pembajakan sebagaimana yang 

tercantum dalam ketentuan Pasal 101 UNCLOS 1982 berlaku yurisdiksi 

universal. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UNCLOS 1982 tindakan-tindakan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembajakan. Dalam 

Pasal 82 maka tindak pidana yang terjadi di luar wilayah laut lepas, 



seperti zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan laut teritorial suatu 

negara bukanlah tergolong tindak pidana pembajakan/piracy, melainkan 

perompakan/sea robbery yang penanganannya termasuk ke dalam 

yurisdiksi teritorial negara pantai. 

2. Aksi perompakan dan bajak laut yang kerap terjadi di perbatasan 

perairan Negara Indonesia dan Negara Filipina  yang dialami oleh Kapal 

Tugboat Brahma 12 dan Tongkang Anand 12, merupakan tindak pidana 

perompakan yang masuk ke dalam kompetensi hukum nasional teritorial 

Negara Filipina, sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UNCLOS 1982 yang 

memberikan wewenang kepada Negara Filipina  untuk melakukan 

pengejaran seketika terhadap kapal yang dirompak oleh kelompok Abu 

Sayyaf,  yang diduga melakukan pelanggaran hukum Negara Filipina 

tersebut. Perompakan atas kapal Tugboat Brahma 12 dan Tongkang 

Anand 12 berbendera Indonesia, diselesaikan oleh Negara Filipina 

melalui cara negosiasi dengan perompak yang merupakan kelompok 

Abu Sayyaf, sehingga para sandera dan kapal yang dirompak tersebut 

dapat dibebaskan pada 29 Maret 2016. 

B. Saran 

Sebagai upaya dalam menanggulangi dan mencegah agar tidak terjadi 

tindak pidana pembajakan dan perompakan di sekitar perbatasan Negara 

Indonesia dan Negara Filipina dibutuhkan kerja sama yang terkoordinasi 

secara efektif dalam melakukan pengamanan wilayah laut masing-masing 


