
 

 

PENERAPAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) INDONESIA  

DALAM RANGKA PENEGAKAN KEDAULATAN UDARA NASIONAL 

DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL  

 

 

Pendahuluan 

 

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, kedaulatan1 

merupakan atribut penting suatu negara.  Oleh karena itu, setiap negara tetap 

dipercayakan sebagai pribadi international akan selalu berusaha untuk mempertahankan 

kedaulatannya.   Dalam hubungan dengan masyarakat international, tiap-tiap negara telah 

menerima prinsip saling menghormati kedaulatan suatu negara.2 Posisi silang yang 

dianugrahkan oleh maha pencipta kepada bangsa dan negara Indonesia merupakan 

keadaan yang harus kita syukuri dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bagi bangsa. 

Negara Indonesia dengan letak geografis yang demikian kemungkinan besar 

bersinggungan dengan unsur-unsur asing baik negara tetangga dan negara lainnya.  

Selain kondisi geografis yang demikian ini Negara Indonesia juga memiliki ciri khas 

sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state) sesuai konsep negara nusantara dan 

telah mendapat pengakuan dari dunia internasional yang telah memasukkan ketentuan-

ketentuan mengenai negara kepulauan tersebut di dalam Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut 1982 (UNCLOS 1982). 

 

2. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 juga menyepakati batas laut teritorial, 

yaitu tidak boleh lebih dari 12 mil laut, sehingga kedaulatan negara (archipelagic state) 

selain atas wilayah daratan (land area), perairan pedalaman (internal waters), laut 

territorial (territorial sea) juga ruang udara (air space) di atasnya.   Indonesia sebagai 

negara kepulauan berarti memiliki ketiga dimensi atas kedaulatannya (sovereignty) 

ditambah dengan perairan kepulauan (archipelagic waters).3   Diakuinya negara 

                                                           
1 Moctar Kusumaatmadja, Kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi.  Negara berdaulat berarti 

bahwa negara itu tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri”,  Pengantar 
Hukum Internasional, Bina Cipta Bandung, 1977, h.12. 

2 Prinsip persamaan kedaulatan atau sederajat, mendapat penegasan dalam Piagam PBB dan 
Deklarasi Majelis Umum PBB 1970, Psl 1 Piagam PBB, pada prinsipnya menyatakan “Penghargaan atas 
prinsip persamaan hak” Psl. 2 “Organisasi ini berlandaskan pada prinsip persamaan kedaulatan semua 
negara”. 

3 Etty R Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Abardi CV, 

Bandung 1991, h.23-24. 
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kepulauan dan kedaulatan ruang udara di atas perairan kepulauan, maka permasalahan 

yang kemudian muncul adalah sejauh mana penerapan ADIZ (Air Defence Identification 

Zone) dalam rangka penegakan kedaulatan negara dapat dilaksanakan di Indonesia 

sesuai dengan hukum internasional ditinjau dari hukum udara serta kendala-kendala yang 

dihadapi Negara Indonesia dalam penerapan ADIZ di wilayah udara nasional berkaitan 

dengan kewenangan mengatur serta penegakan kedaulatan dari negara kepulauan atas 

lintas penerbangan dalam wilayah ruang udaranya. 

 

3. Penegakan kedaulatan negara di ruang udara merupakan peran militer, peran 

tersebut dominan untuk mempertahankan keutuhan wilayah udara nasional, bersama-

sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan lainnya.   Salah satu upaya 

negara untuk melakukan pengaturan atas wilayah udaranya adalah dengan mendirikan 

ADIZ.   ADIZ merupakan suatu zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan 

udara suatu negara.   ADIZ ditetapkan sebagai sarana penunjang bagi sistem pertahanan 

udara nasional, dalam menentukan atau mengidentifikasi pesawat yang terdeteksi oleh 

radar (Radar Hanud).   Zona ini pada umumnya terbentang dari wilayah teritorial negara 

pendiri hingga sampai ruang udara di atas laut bebas (high seas) yang berbatasan 

dengan kedaulatan lain dari negara-negara tetangga.   Penerapan ADIZ di atas Pulau 

Jawa termasuk Madura dan Bali secara keseluruhan,4 sampai saat ini belum 

mengakomodasi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas wilayah di atas teritorialnya.   

Permasalahan penerapan ADIZ di Indonesia merupakan persoalan yang terkait dengan 

berbagai unsur pendukung, ADIZ akan efektif bila wilayah yang akan dijadikan sebagai 

batas terluar bagi pesawat-pesawat udara sipil maupun militer asing untuk 

mengindentifikasi dirinya kepada pendiri ADIZ sebagaimana mestinya.   Air Trafic Control 

(ATC) harus benar-benar berfungsi sebagai tempat tujuan identifikasi pesawat udara 

asing yang akan memasuki wilayah kedaulatan udara nasional suatu negara, berikutnya 

radar pertahanan udara (Hanud) juga selalu standby selama 24 jam untuk dapat 

mengindentifikasikan semua pergerakan yang memasuki wilayah udara nasional.   

 

 

 

 

                                                           
4 Data mengenai letak dan lokasi ADIZ Indonesia diperoleh dari sumber peta Mabes TNI AU dan peta 

yang diterbitkan oleh Dep.Hub tentang Aeronautical Information Publication (AIP). 
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Landasan Pemikiran 

 

4. Perkembangan masyarakat dunia sekarang semakin pesat dari segala aspek yang 

dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kondisi pertahanan dan keamanan suatu 

negara.  Indonesia sendiri dari aspek penggunaan ruang udara berkembang dengan 

cepat.   Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kepadatan lalu lintas udara yang berada 

pada Bandara Soekarno Hatta.   Kemudian, pada akhir tahun 2015 telah diberlakukan 

pasar bebas ASEAN dengan konsep “Open Sky Policy” yang juga berdampak pada 

lonjakan penggunaan ruang udara Indonesia.   Penjelasan di atas ditinjau dari sudut 

pandang pertahanan dan keamanan di udara harus diantisipasi dengan meningkatkan 

kewaspadaan di wilayah perbatasan udara NKRI guna melaksanakan penegakan 

kedaulatan dan hukum.   Guna meningkatkan kewaspadaan tersebut, keberadaan ADIZ 

sebagai ruang peringatan dini adalah sangatlah penting.   Untuk itu perlu penerapan “Air 

Defense Identification Zone (ADIZ)” baru dalam sistem Hanudnas.  Latar belakang 

perlunya penerapan tersebut didasari beberapa landasan diantaranya landasan historis, 

operasional dan landasan teori.   

a. Landasan Historis. 

1) ADIZ pertama kali ditetapkan oleh Amerika pada tahun 1950, yaitu 

kerja sama ADIZ dengan Kanada yang dikenal dengan nama North 

American ADIZ.   ADIZ tersebut diperuntukkan bagi pesawat asing yang 

akan memasuki wilayah Amerika Serikat5.  Selanjutnya Korea Selatan 

menetapkan ADIZ pada tahun 1951 saat terjadi perang Korea, kemudian 

Amerika juga menetapkan ADIZ Jepang saat setelah perang dunia II 

berakhir. Saat ini, ketentuan tentang ADIZ Amerika terdapat di “Title 14 of 

the Code of Federal Regulations (14 CFR) part 99-Security Control of Air 

Traffic”.   Namun setelah peristiwa serangan terorisme pada tanggal 11 

September 2001, dengan alasan keamanan Amerika kemudian menetapkan 

ADIZ di atas daratan.6 

2) Indonesia sendiri telah menetapkan ADIZ namun tidak ada data 

autentik yang dapat menjelaskan kapan mulai ditetapkan.   Namun dari 

                                                           
5The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations”, Departement of the Navy Office of the 

Chief of the Naval Operations and Headquarters, U.S. Marine corps Dep of Homeland Sec and Us C.Guard. 
July 2007, Retrivied 2011.h. 2-13  

6W. Brown, FAA Aviation News, Op. Cit. h. 4 
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sejarah pembentukan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) 

diketahui bahwa, embrio organisasi Kohanudnas bermula dari dibentuknya 

Sector Operation Center (SOC) pada tahun 1958 yang kemudian menjadi 

Kohanudgab, lalu pada tanggal 9 Februari 1962 dikeluarkan Keputusan 

Presiden RI Nomor 8/PLM/PSS tentang Pembentukan Kohanudnas7.   SOC 

kemudian berada di bawah Air Defence Command (ADC) yang terbagi atas, 

ADC I Jakarta, ADC II di Surabaya, ADC III di Makassar dan ADC IV di 

Bitung.   Kemudian pada tahun 1963 SOC berubah menjadi Komando 

Operasi Sektor (Kosek).   Salah satu tugas SOC adalah memberikan 

perlindungan kepada daerah Jakarta dan Bandung terhadap kemungkinan 

serangan udara PRRI/Permesta8.   Dari perkembangan organisasi dan tugas 

tersebut dapat dianalisis bahwa kemungkinan penetapan pertama ADIZ 

Indonesia sekitar tahun 1962.     

b. Landasan Operasional. 

 

1) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.    

Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa, pertahanan negara bertujuan untuk 

menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari 

segala bentuk ancaman.   Selanjutnya Pasal 6 disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan pertahanan negara tersebut diselenggarakan melalui usaha 

membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, 

serta menanggulangi setiap ancaman (Pasal 6). 

 

2) Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.   Pada Pasal 

7 ayat (1) dijelaskan bahwa, tugas pokok TNI adalah menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan bangsa dan negara.   Selanjutnya Pasal 10 dijelaskan bahwa, 

Angkatan Udara bertugas diantaranya melaksanakan tugas TNI matra udara 

                                                           
7 Wresniwiro, Kohanudnas Siaga Senantiasa, AK Group, Yokyakarta, Cet II 2004, h. 133 
8 Ibid, h. 141 
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di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di 

wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional 

dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 

 

3) Undang-Undang  RI Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.   

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa, Wilayah Negara meliputi wilayah darat, 

wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di 

atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 

 

4) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.   

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.   

Sedangkan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan 

kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab 

pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian 

nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta 

lingkungan udara. 

 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan 

Wilayah Udara Republik Indonesia.   Dalam Bab II tentang Penetapan status 

wilayah udara dan kawasan udara pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa 

selain penetapan kawasan udara, pemerintah dapat menetapkan zona 

identifikasi pertahanan udara ADIZ.   Selain itu pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) 

menjelaskan bahwa ADIZ merupakan ruang udara tertentu di atas daratan 

dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi pesawat udara 

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.  

 

6) Convention on International Civil Aviation, Chicago, December 7, 

1944 (Konvensi Chicago 1944): 

 

a) Pasal 3 Huruf (c).   Sebagai implementasi pasal 1 tersebut di 

atas, setiap pesawat negara harus mempunyai izin khusus dari 

negara tujuan atau hanya sekedar lewat di atas wilayah udara negara 

lain, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 huruf (c) yaitu: 
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“No state aircraft of contracting State shall fly over the territory 
of another state or land thereon without authorization by 
special agreement or otherwise, and in accordanve with the 
terms thereof”. 

 

b) Pasal 3 Huruf (d).   Untuk penerbangan dengan menggunakan 

pesawat negara, dalam Konvensi ini hanya memberikan tanggung 

jawab kepada negara untuk sejauh mungkin dalam melakukan 

penerbangannya memperhatikan keselamatan penerbangan sipil 

seperti apa yang tercantum pada pasal 3 huruf (d), yaitu: 

“This convention The contracting States, undertake, when 

issuing regulations for their State aircraft, that they will have 

due regard for the safety of navigation of civil aircraft”. 

 

c) Pasal 12 tentang Rules of the air.   Dalam ketentuan ini diatur 

beberapa hal seperti, masing-masing negara peserta untuk 

menyetujui langkah-langkah bahwa, dimana pun pesawat itu berada 

akan tunduk kepada hukum dan aturan yang berlaku.   Masing-

masing negara pihak tetap menjalankan peraturannya sendiri dalam 

hal yang sama seluas luasnya beserta penerapannya dari waktu ke 

waktu menurut Konvensi ini.   Di atas laut bebas, hukum yang berlaku 

ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.   Masing-masing negara peserta 

berusaha untuk menjamin penuntutan terhadap semua orang yang 

melanggar peraturan yang berlaku.   Secara lengkap sebagai berikut: 

“Each contracting State undertakes to adopt measures to 
ensure that every aircraft flying over or maneuvering within its 
territory and that every aircraft carrying its nationality mark, 
wherever such aircraft may be, shall comply with the rules and 
regulations relating to the flight and maneuver of aircraft there 
in force. Each contracting State undertakes to keep its own 
regulations in these respects uniform, to the greatest possible 
extent, with those established from time to time under this 
Convention”.  

 

c. Landasan Teori.     

 

1) Teori Kedaulatan Hans Kelsen.   Teori kedaulatan menurut Hans 

Kelsen dapat dipahami dari definisi Hans Kelsen tentang kedaulatan negara, 

seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya Theory of Law 

yang diterjemahkan oleh Anders Wedberg, bahwa kedaulatan adalah satu 



7 
 

 

kualitas penting dari negara yang berarti bahwa negara tersebut merupakan 

satu kekuasaan tertinggi dan kekuasaan didefinisikan sebagai hak atau 

kekuasaan untuk memaksa, lebih lengkap dijelaskan, sebagai berikut: 

“The most important consequence of the theory which proceed from 
the primacy of national law is that the State whose legal order is the 
starting point of the whole construction can be considered to be 
sovereign...The Statement that sovereignty is essential quality of 
State means that the State is a supreme authority.  “Authority is 
usually defined as the right or power to issue obligating commands”. 9   

 

2) Teori Kedaulatan Negara Di Udara.   Ada beberapa teori tentang 

kedaulatan di udara, diantaranya dikemukakan Prof Priyatna Abdurrasyid 

dengan nama teori “Kerukunan”.  Teori ini lahir atas perbedaan 

kepentingan mengenai permasalahan ruang udara di atas jalur laut teritorial 

dan jalur keamanan perlindungan negara.   Selanjutnya mengatakan bahwa, 

wilayah negara berbentuk 3 dimensi dan bentuk-bentuk dimensi ini harus 

praktis-geografis dan praktis-nasional, karena negara itu merupakan suatu 

kesatuan politis, sehingga sebagai negara merdeka dan berdaulat tentunya 

pantas kalau Indonesia sanggup dan mampu menjaga integritas dan 

keamanan negaranya dan jika perlu dengan menggunakan kekerasan 

senjata10.   Teori tersebut sangat tepat diterapkan untuk menetapkan ADIZ 

di seluruh wilayah Indonesia sebagai konsekuensi telah diakuinya Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan yang utuh mencakup 

seluruh wilayah kedaulatan Indonesia, teori tersebut adalah: 

“Menghindarkan sedapat-dapatnya timbul atau dikemukakannya 
keberatan-keberatan oleh pihak ketiga; kepekaan terhadap 
kepentingan yang syah (“legitimate”) dari negara-negara lain; dan 
akomodasi untuk menyesuaikan kedua kepentingan tersebut 
terdahulu untuk sampai kepada pengakuan baik secara terang-
terangan atau diam-diam. Kesediaan untuk menemukan akomodasi 
kepentingan harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan 
nasional yang vital.” 11 
 

3) Teori Penguasaan Cooper (Cooper’s control theory).   Cooper 

memberikan pengertian kedaulatan negara di ruang udara yaitu ditentukan 

oleh kemampuan negara-negara yang bersangkutan untuk menguasai 

                                                           
9 Hans Kelsen, General Theory Of Law and State (Russel, New York: Diterjemahkan Dalam Bahasa 

Inggris  Oleh Anders Wedberg, 1961), h. 383. 
10 Ibid, h. 161 
11 Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, (Jakarta : Air & Space Law Centre,  1972), 

h. 139 
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udara yang ada di atas wilayahnya.12   Selanjutnya dari segi hukum 

dijelaskan bahwa ruang udara ialah bagian atmosfer bumi yang tertentu 

dimana terdapat cukup gas udara (gaseous air) untuk memungkinkan 

penerbangan dengan pesawat udara.13   Teori ini diterapkan oleh Amerika 

untuk menguasai ruang udara dan ruang antariksa bagi negaranya.   

Penetapan ADIZ juga merupakan salah satu cara untuk secara fisik 

memberikan kesempatan bagi negara untuk menguasai dan mengendalikan 

ruang udaranya. 

 

4) Teori dari General Giulio Douhet yang dikenal sebagai  “Strategic Air 

Power Theorists” atau Douhet’s Theoriest, dalam bukunya yang berjudul 

“The Command of the Air” yang dicetak pertama kali pada tahun 1921. 

Penjelasan dalam buku tersebut menunjukkan betapa pentingnya 

penguasaan dan pengendalian ruang udara, karena apabila ruang udara 

telah dikuasai dan dikendalikan musuh berarti kemenangan ada di pihak 

musuh.   Untuk itu, semua negara harus berusaha dan menjamin 

pertahanan udaranya sendiri yang efektif sehingga tidak mudah untuk 

dikuasai dan dikendalikan musuh.   Teori tersebut menjelaskan bahwa,  

“To conquer command of the air means victory; to be beaten in the 
air means defeat and acceptance of whatever term the enemy may 
be pleased to impose that was not an assertion but an axiom.   from 
that axiom came two corollaries in order to assure an adequate 
national defense it is necessary - and sufficient - to be in position in 
case of war to conquer the command of the air, (and) All that nation 
does to assure her own defense should have as its aim procuring for 
herself those means which, in case of war, are most effective for the 
conquest of the command of the air”.14 
 
 

Permasalahan yang dihadapi   
 

5. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan ADIZ dalam rangka penegakkan 

kedaulatan negara adalah sejauh mana penerapan ADIZ dapat dilaksanakan di Indonesia 

sesuai dengan Hukum Internasional. 

 

                                                           
12 Ibid, h. 103 
13 Ibid, h. 104 
14 Giulio Douhet, The Command of the Air, dikutip oleh Alan Stephens, The War in the Air 1914-1994, 

The True Believers: Air Power Between the Wars, Air Power Studies Centre RAAF Base, 1994, h. 52  
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Wilayah Kedaulatan Negara Di Udara  

 

6. Negara sebagai subyek hukum internasional tidak terlepas dari pengakuan adanya 

wilayah yang menjadi salah satu unsur formal terbentuknya subyek hukum internasional 

dalam arti klasik.15  Wilayah dalam suatu negara menjadikan suatu pengertian politis dan 

yuridis bukan hanya diartikan sebagai bentuk geografis yang hanya merupakan daratan 

yang dialami oleh populasi manusia sebagai penduduk dalam suatu negara.   Sehingga 

wilayah merupakan salah satu faktor vital yang mutlak adanya sebagai sendi eksistensi 

negara, dan dalam kenyataannya wilayah itu terdiri dari darat, laut atau perairan dan 

udara.   Bagi negara Indonesia, sudah merupakan fakta alami dan didukung oleh 

kenyataan sejarah beribu-ribu tahun, bahwa wilayahnya terdiri dari ketiga unsur tersebut 

dan mempunyai tata gambaran yang berciri khas sebagai suatu gugusan kepulauan yang 

merupakan satu kawasan nusantara. 

 

7. Setiap negara berdaulat mempunyai wilayah kedaulatan yang dibatasi dengan 

batas daratan dan perairan yang meliputi laut teritorial yang berhadap-hadapan dengan 

negara lain.   Laut teritorial yang berdampingan dengan laut lepas, landas kontinen serta 

batas kedaulatan udara secara horizontal dan vertikal.   Kedaulatan udara secara 

horizontal tidak masalah, tetapi batas kedaulatan udara secara vertikal belum ada kata 

sepakat internasional.   Dalam praktik batas kedaulatan udara suatu negara tergantung 

dari kemampuan negara tersebut untuk mempertahankan kedaulatannya.   Ruang udara 

dianggap membawa manfaat bagi kepentingan kemanusiaan dan penerbangan, tetapi 

pada awalnya ruang udara diakui seperti laut yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, 

karena ruang udara adalah sekumpulan zat kimiawi yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, tumbuhan maupun hewan dan alam secara keseluruhan.   Pada Konvensi Paris 

1919 Pasal 1 dengan jelas menegaskan bahwa kedaulatan penuh dan ekskulsif negara-

negara peserta terhadap ruang udara di atas wilayahnya.   Jadi prinsip utama Konvensi 

adalah ruang udara mengikuti status yuridis dari bumi yang berada di bawahnya.   Ruang 

udara tunduk pada kedaulatan negara-negara di mana saja udara tersebut membawahi 

daratannya dan laut wilayahnya.   Konvensi Paris 1919 ini pertama sekali memberikan 

penegasan atas kedaulatan yang di miliki suatu negara atas ruang udara di atas wilayah 

daratan suatu negara dan diperluas dengan ruang udara yang berada di atas laut teritorial 

suatu negara dengan pembatasan batas-batas wilayah negara tersebut.   Kedaulatan atas 

                                                           
15 Mochtar Kusumaatmaja, Negara adalah subyek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah 

demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional, h.70    
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ruang udara itu tidak selamanya dapat diartikan dengan tegas, karena pada Pasal 2 

Konvensi menjelaskan bahwa “Tiap-tiap negara pihak pada Konvensi berjanji, dimasa 

damai untuk mengizinkan hak lintas damai pesawat-pesawat udara negara-negara pihak 

lainnya di atas wilayahnya sesuai syarat-syarat yang termuat dalam Konvensi“.   Melalui 

Konvensi Chicago 1944, telah diakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas 

ruang udara, jadi tidak terbatas pada negara-negara pihak konvensi saja.   Jadi makna 

yang terkandung dalam pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago 1944 bahwa kedaulatan ruang 

udara di atas negara yang mencakup daratan (land areas) dan laut teritorial (territorial 

waters adjacent thereto) dan tidak dapat dibagi-bagi.   Sehubungan dengan itu apabila 

dikatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan di ruang udara yang berada di atas 

wilayahnya, maka sesungguhnya tidak ada kebebasan melakukan penerbangan dengan 

melalui wilayah negara asing.   Juga tidak ada lintas damai melalui wilayah udara yang 

dianalogkan berdasarkan kebiasaan tentang hak lintas damai melalui laut suatu negara. 

 

a. Ruang Udara Nasional Indonesia.  Indonesia sebagai negara merdeka 

dan berdaulat, memiliki wilayah yang terdiri atas dimensi daratan, lautan, udara 

dan kedaulatan suatu negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat 

utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignty).   Ketentuan ini merupakan 

salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara seperti 

yang dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 tentang 

Penerbangan Sipil Internasional.   Sebaliknya ruang antariksa merupakan milik 

bersama umat manusia dan setiap negara diperbolehkan memanfaatkan asalkan 

sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan dan disepakati bersama dalam 

Space Treaty 1967.   Sifat kedaulatan yang utuh dan penuh di ruang udara 

nasional suatu negara tersebut berbeda dengan sifat kedaulatan negara di laut 

wilayahnya, karena sifatnya yang demikian maka di ruang udara nasional 

Indonesia tidak dikenal Hak Lintas Damai (innocent passage)16   Bagi pihak 

penerbangan asing seperti yang terdapat dilaut territorial, ruang udara nasional 

Indonesia sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer.  

Hanya dengan izin negara pemilik wilayah (Pemerintah Indonesia), maka ruang 

                                                           
16 Pasal 45 Konvensi PBB tentang hukum laut International 1982, menegaskan bahwa yang dimaksud 

Hak Lintas Damai adalah Hak yang berlaku dalam selat yang di gunakan untuk pelayaran internasional, 
dikecualikan dengan rejim lintas transit, antara bagian laut lepas dengan atau Zona Ekonomi Eksklusif dan 
laut teritorial suatu negara asing dan tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat 
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udara nasional Indonesia dapat dilalui oleh pesawat udara asing.17  Pada 

prinsipnya ruang udara negara Indonesia merupakan proyeksi vertikal dari wilayah 

atau kedudukan hukum permukaan negara tersebut, baik daratan maupun lautan. 

Walaupun demikian sudah diterima secara umum bahwa yang dimaksud dengan 

ruang udara adalah suatu ruang (space) dimana masih dapat beroperasinya 

pesawat udara.   Sifat dan kedudukan hukum wilayah permukaan mempengaruhi 

sifat dan kedudukan hukum udara di atasnya.   Sebagai negara kepulauan 

Indonesia mempunyai wilayah ruang udara, dimana sifat dan status hukum daratan 

dan wilayah lautnya sangat memberikan corak khusus dibandingkan dengan 

negara-negara lain.   Sesuai karateristiknya upaya-upaya penegakan kedaulatan di 

ruang udara pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari hubungan 

internasional, karena cenderung mengkait dengan kepentingan atau permasalahan 

negara lain dan bersifat prinsipil.   Dengan sifat yang demikian merupakan hal yang 

mendasar bagi kelangsungan dari berbagai aspek kehidupan berbangsa, maka 

diperlukan upaya yang relevan sehingga kondisi aman, tentram dan damai dapat 

diraih, sedangkan kedaulatan dapat di tegakkan secara sempurna.   Indonesia 

sebagai salah satu negara peserta dalam Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 

dan telah ikut menandatangani pada Desember 1982, bahkan telah meratifikasi 

Konvensi PBB 1982 melalui Udang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.   Konvensi 

tersebut telah mengukuhkan asas negara kepulauan, maka dengan berlakunya 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982, kedudukan Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang telah di perjuangkan dalam Deklarasi Juanda 

tanggal 13 Desember 1957 telah mendapat pengakuan Internasional.18   Asas 

kepulauan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 sangat 

signifikan membawa pengaruh bagi kedaulatan NKRI.   Pengaruh prinsip negara 

kepulauan secara hukum dan politis, maka konsekuensi logisnya adalah 

pengakuan internasional atas penambahan wilayah Indonesia yang luar biasa 

besarnya.  Luas wilayah perairan Indonesia dari lebih kurang 1.650.000 Km2 

menjadi seluas 5.800.000 Km2, yang terdiri dari 3,200.000 Km2 laut wilayah dan 

2.600.000 Km2 Zona Ekonomi Eksklusif maupun Landas Kontinen.19 

                                                           
17 Pasal 63 UURI No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, menyatakan bahwa Pesawat udara sipil 

asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar 
negeri setelah adanya perjanjian antarnegara 

18 Mabes TNI AL, Dinas Pembinaan Hukum, Azas negara kepulauan dalam hukum laut internasional 
dan implementasinya di Indonesia, paper pada ceramah umum untuk siswa sekolah dasar kecabangan 
hukum TNI AU / A-III, Jakarta, 2010. 

19 Arif Havas Oegroseno, Delimitasi Batas Maritim Dalam Kebijakan Border Diplomacy Indonesia, Paper 
pada Ceramah Umum di Kohanudnas, Jakarta, 2004. 
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b. Pengaturan Ruang Udara Nasional Dikaitkan Dengan Wilayah Laut 

Nasional Indonesia.   Bertambahnya wilayah laut Indonesia juga mempengaruhi 

terhadap pertambahan luas secara horizontal terhadap kedaulatan di ruang udara 

nasional Indonesia, sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 1 Konvensi 

Chicago 1944 bahwa negara mempunyai kedaulatan yang bersifat lengkap dan 

eksklusif (penuh dan utuh) atas ruang udara di atas wilayahnya.   Indonesia sendiri 

telah mengukuhkan prinsip ini dalam Pasal 5 UU RI Nomor 1 tahun 2009 tentang 

Penerbangan.20  Ruang udara nasional, dikaitkan dengan wilayah negara Republik 

Indonesia sebagai negara kepulauan, menurut hukum laut internasional 1982 

terdiri dari wilayah kedaulatan dan wilayah yuridiksi.  Dengan demikian berarti 

ruang udara nasional Indonesia adalah lebar laut teritorial sesuai Pasal 2 ayat (2) 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 jo Pasal 3 ayat (2) UU RI 

Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.   Seluruh wilayah daratan, 

termasuk perairan kepulauan sesuai Pasal 3 ayat (3) UU RI Nomor 6 tahun 1996 

dan perairan pedalaman Pasal 3 ayat (4) UU RI Nomor 6 tahun 1996 ditarik tegak 

lurus ke atas sampai dengan suatu titik, dimana secara teknis merupakan batas 

tertinggi yang bisa dicapai oleh pesawat udara, dan berdasarkan Pasal 1 Konvensi 

Chicago 1944, ruang udara tersebut tertutup bagi pesawat udara asing.   

Sedangkan di luar wilayah tersebut seperti zona tambahan dan zona ekonomi 

eksklusif adalah merupakan wilayah yuridiksi, yang ruang udara diatasnya 

merupakan ruang udara bebas sepanjang penerbangannya tidak melanggar hak-

hak dan ketentuan perundang-undangan negara pantai.   Secara sempurna 

kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: 

         

1) Ruang udara diatas wilayah daratan.   Indonesia mempunyai 

kedaulatan yang penuh atas wilayah daratan, sehingga Indonesia juga 

mempunyai kedaulatan yang sempurna atas ruang udara di atas wilayah 

daratan. 

 

2) Ruang udara di atas Perairan pedalaman.   Di perairan pedalaman 

negara mempunyai kedaulatan yang sempurna.   Dengan demikian 

Indonesia juga mempunyai kedaulatan yang sempurna atas wilayah ruang 

                                                           
20 Pengaturan yang sama juga pada Pasal 2 ayat (2) Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 

1982. 
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udara di atas perairan pedalaman.   Kedaulatan Indonesia yang demikian 

pada prinsipnya tanpa pembatasan. 

         

3) Ruang udara di atas laut teritorial.   Berdasarkan UU RI Nomor 6 

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 3, lebar laut teritorial 

Indonesia adalah 12 mil laut diukur dengan garis pangkal kepulauan 

Indonesia.  Sehingga ruang udara di atas wilayah laut teritorial merupakan 

kedaulatan ruang udara nasional sampai pada batas terluar laut teritorial. 

 

4) Ruang udara di atas perairan kepulauan.   Perairan kepulauan 

Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus 

kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.21  

Indonesia mempunyai kedaulatan yang utuh atas wilayah tersebut, demikian 

juga atas wilayah ruang udara di atasnya.  Ada pengecualian dalam 

penerapan kedaulatan di ruang udara atas perairan kepulauan dengan 

dengan disyaratkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, setiap 

negara kepulauan harus memberikan apa yang disebut dengan alur laut 

kepulauan untuk kepentingan transit bagi pesawat udara secara damai yang 

akan melintasi laut maupun ruang udara di atas perairan kepulauan.22    

      

5) Ruang udara di atas wilayah Zona Tambahan.    Wilayah ini pada 

prinsipnya merupakan bagian laut bebas, sehingga negara pantai seperti 

Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atas wilayah ini.  Indonesia hanya 

mempunyai hak khusus, yaitu melakukan pencegahan dan penindakan atas 

pelanggaran peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang bea cukai, 

fiskal, imigrasi dan kesehatan, sehingga ruang udara di atas zona tambahan 

bebas di pergunakan sepanjang tidak melanggar hak-hak Negara Refublik 

Indonesia.   

         

6) Ruang udara di atas Zona Ekonomi Eksklusif.   Wilayah ini pada 

prinsipnya sama dengan zona tambahan, yaitu merupakan bagian dari laut 

bebas, untuk wilayah ini Indonesia dapat melaksanakan yuridiksi yang 

berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan wilayah zona ekonomi 

                                                           
21 Pasal 3 ayat (3) UU RI Nomor 6 Tahun 1996 dan Pasal 49 ayat (2) Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut 
22 Pasal 53 Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 
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eksklusif.  Dengan demikian sifat dan status ruang udara di atas zona 

ekonomi eksklusif Indonesia adalah bebas dipergunakan oleh pesawat-

pesawat udara asing, sepanjang tidak melanggar hak-hak yang diatur dalam 

penggunaan dan pemanfaatkan zona ekonomi eksklusif bagi kepentingan 

Indonesia. 

 

7) Ruang udara di atas Landas Kontinen.   Hak berdaulat Indonesia atas 

landas kontinennya tidak mempengaruhi status hukum ruang udara di atas 

perairan landas kontinen.  Ruang udara di atas landas kontinen adalah 

bebas dipergunakan oleh pesawat-pesawat asing, hak-hak yang dimiliki 

Indonesia di landas kontinen sama dengan diperairan zona ekonomi 

eksklusif, sehingga yuridiksi Indonesia untuk hak-hak tersebut tetap 

dipertahankan. 

 

Pengendalian Ruang Udara Dalam Penegakan Kedaulatan dan Hukum Di Ruang 

Udara Nasional Indonesia  

 

8. Hak Negara terhadap Pengendalian Ruang Udara Nasional Indonesia.   

Setelah Indonesia merdeka maka bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan, bebas 

menentukan nasibnya sendiri, memilih untuk membentuk suatu pemerintahan yang 

berdaulat terhadap wilayahnya.   Sebagai subyek hukum internasional Negara Republik 

Indonesia memiliki kedaulatan yang meliputi tiga aspek yaitu: 

 

a. Aspek ekstern.   Aspek ekstern adalah hak bagi setiap negara untuk secara 

bebas menentukan hubungan dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok 

lain tanpa tekanan atau pengawasan negara lain. 

  

b. Aspek intern.   Aspek intern adalah hak atau wewenang eksklusif suatu 

negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, dan hak membuat 

undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. 

  

c. Aspek teritorial.   Aspek teritorial berarti kekuasaan penuh dan eksklusif 

yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di 

wilayah tersebut.   Kedaulatan negara Indonesia yang di miliki dari kemerdekaan 

akan memberikan hak negara dalam pengaturan kewilayahannya.   Hak 
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pengaturan suatu wilayah nasional sampai pada batas-batas yang ditentukan, 

merupakan hak negara dalam mengelola segala sumber kekayaan yang 

terkandung di dalamnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya demi 

kepentingan nasional.   Negara Indonesia juga menghendaki pengaturan wilayah 

nasionalnya sebagai perwujudan suatu kedaulatan di wilayah darat, laut dan udara.   

Kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pengendalian ruang udara 

nasional terkesan lambat, hal ini dikarenakan kemampuan peralatan untuk 

mendukung usaha-usaha negara Indonesia dalam meningkatkan pengendalian 

ruang udara untuk kepentingan nasional sangat terbatas, minimnya pengalokasian 

dana untuk penegakkan kedaulatan dan hukum di ruang udara sangat 

mempengaruhi kelangsungan penegakkan kedaulatan dan hukum tersebut.   Tidak 

hanya peralatan dan sarana pendukung yang minim di miliki bangsa Indonesia, 

akan tetapi perangkat aturan hukum sebagai wadah dalam melakukan tindakan-

tindakan untuk usaha pengendalian ruang udara belum dapat di terapkan sesuai 

hukum yang berlaku.   Pergantian ataupun perbaikan pada undang-undang 

penerbangan sangat di perlukan dengan menggunakan skala prioritas dalam 

pengaturannya dan juga untuk melindungi setiap aspek yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan penerbangan di wilayah udara nasional Indonesia, dengan 

sangat memperhatikan faktor-faktor keamanan nasional dan keselamatan 

penerbangan secara internasional.   Dalam pengaturan ruang udara, khususnya 

pengaturan ruang udara digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil, diatur 

dalam Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago 1944, IASTA 1944, GATS serta UU 

Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.   Di dalam pengaturan tersebut secara 

umum dinyatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan penuh dan utuh atas 

ruang udara di atas wilayah teritorialnya, akan tetapi pengendalian ruang udara 

nasional suatu negara dan kepentingan penerbangan militer dimasa damai belum 

dengan tegas di atur oleh Konvensi dan peraturan UU yang telah ada.  

Berdasarkan kepentingan nasional dan memahami letak geografis Indonesia 

dipersimpangan antara dua samudera dan dua benua, maka kebijakan yang perlu 

dikembangkan antara lain: 

 

1) Mempererat kesatuan Republik Indonesia kerja sama pengawasan 

baik dalam maupun luar negeri (internasional) terhadap berbagai          

pelanggaran kedaulatan yang cenderung mengarah pada eskalasi konflik 

kepentingan. 
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2) Melakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan 

nasional tentang wilayah ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan nasional yang didasari atas keselamatan penerbangan dan 

kepentingan nasional. 

       

3) Melakukan kerja sama regional dengan negara-negara tetangga 

dalam usaha pengendalian wilayah ruang udara nasional. 

 

9. Kedaulatan Negara dan Hukum di Ruang Nasional Indonesia.   Kedaulatan dan 

hukum merupakan satu garis lurus yang berkaitan, negara diakui memiliki kedaulatan 

berarti negara tersebut dapat melaksanakan kekuasaan pemerintahannya sebagai 

kekuasaan hukum tertinggi dalam negara.  Indonesia senantiasa menghormati 

pelaksanaan kedaulatan dari tiap-tiap negara, berarti negara Indonesia pun harus 

dihormati dalam penegakan kedaulatannya sepanjang itu didasarkan pada Konvensi 

Internasional mengenai perbatasan (boundary), perjanjian bilateral, perjanjian multilateral 

maupun pengaturan yang tertuang dalam perundang-undangan nasional sebagai 

pelaksanaan asas timbal balik.   Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah nasional 

Indonesia dari berbagai kepentingan nasional secara khusus dibebankan kepada TNI. 

Sementara itu untuk penegakkan kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia, TNI 

Angkatan Udara diberikan tugas-tugas sebagai perisai bangsa dan negara di ruang udara 

nasional.   Sebagaimana tugas TNI tertulis pada Pasal 10 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara, yaitu: 

 

a. TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI. 

b. TNI terdiri dari AD, AL dan AU. 

c. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: 
 

 

1)   Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. 

2)   Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. 

3)   Melaksanakan operasi militer selain perang. 

4)  Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional 

dan internasional. 
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10. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal penerbangan 

menimbulkan berbagai permasalahan mengenai kepentingan suatu negara dengan 

negara-negara lainnya, apabila dirinci bahwa kepentingan nasional Indonesia di ruang 

udara dapat dijabarkan antara lain adalah: 

 

a. Mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai Negara 

Kesatuan dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar 

maupun dalam negeri. 

       

b. Memelihara stabilitas nasional dan turut serta memelihara stabilitas regional 

dan internasional. 

       

c. Memelihara keamanan ruang udara nasional Indonesia dari tindakan 

pelanggaran hukum, meliputi: 

 

1) Kegiatan-kegiatan pihak asing yang dapat diidentifikasi sebagai “NIAT 

PERMUSUHAN” (Hostile Intent). 

                       

a) Wahana udara asing melakukan: 

 

(1) Pengamatan dan gangguan di dekat wilayah udara 

nasional. 

(2) Pengamatan atas objek-objek vital di darat, di ZEE dan 

Landas Kontinen. 

(3) Pembayangan (shadowing) terhadap pesawat TNI dan 

kapal perang RI yang dalam jarak mendekati ISR (Identification 

Safety Range). 

(4) Pelanggaran ketentuan lalu lintas udara di kawasan 

yang menjadi tanggung jawab RI. 

(5) Pelanggaran ketentuan zona identifikasi pertahanan 

udara yang didirikan RI. 

(6) Pelanggaran wilayah udara nasional yang disengaja 

maupun tidak sengaja. 

(7) Pelanggaran wilayah udara karena keadaan darurat 

(aircraft in distress). 
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b) Dilihat dari cara penetrasi, pelanggaran wilayah udara nasional 

dapat dilakukan: 

 

(1) Masuk dari ruang udara negara tetangga dan 

internasional ke dalam ruang udara nasional. 

(2) Deviasi dari route udara di atas selat Malaka dan selat 

Singapura serta alur laut. 

(3) Deviasi dari route udara (air ways) yang telah ditentukan 

untuk jalur penerbangan internasional di wilayah RI 

 

2) Kegiatan-kegiatan pihak asing yang dapat diidentifikasikan sebagai 

“TINDAK PERMUSUHAN” (Hostile Act), adalah semua kegiatan atau 

tindakan pihak asing yang menggunakan kekuatan atau sistem persenjataan 

yang nyata-nyata mengancam atau melakukan serangan langsung kepada 

pihak kita. 

 

11. Ruang Udara Nasional Dikaitkan Dengan Wilayah Laut Nasional Indonesia.   

Ruang udara nasional dapat di definisikan sebagai ruang udara yang langsung di atas 

wilayah suatu negara termasuk laut teritorialnya, perairan kepulauan dan perairan 

pedalaman.   Banyak juga ahli hukum internasional menguraikan ruang udara nasional 

suatu negara merupakan proyeksi ke atas dari wilayah darat maupun laut wilayahnya.  

Kedaulatan di ruang udara suatu negara secara vertikal adalah sampai ketinggian yang 

mampu dicapai pesawat udara negara bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang 

ada di atas wilayahnya, tetapi secara horizontal ruang udara bebas adalah di atas laut 

lepas dan memiliki hukum yang sama. 

 

a. Ruang Udara Nasional Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional. 

Keterkaitan wilayah laut nasional dengan ruang udara nasional sebagaimana diatur 

dalam beberapa konvensi international maupun dalam hukum nasional.    

Pemerintah Indonesia dalam beberapa undang-undang nasional telah mengatur 

keterkaitan wilayah laut dengan ruang udara di atasnya, misalnya UU RI Nomor: 6 

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.23.  Secara Internasional, Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut yang pertama pada tahun 1958 diadakan di Jenewa dari 

                                                           
23 (Pasal 4) “Kedaulatan negara RI di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan 

pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar 
laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya “ 
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tanggal 24 Februari sampai dengan 27 April 1958, dihadiri 86 negara peserta, 

termasuk Indonesia.   Pada Konvensi ini pengaturan wilayah laut dan ruang udara 

sudah diatur dalam beberapa pasal diantaranya laut teritorial, laut bebas, hak lintas 

transit, hak lintas laut kepulauan.   Konfrensi tersebut juga telah berhasil menerima 

empat Konvensi Internasional yang menjadi dasar utama dari Hukum Laut 

Internasional dewasa ini, keempat konvensi tersebut yaitu: 

 

1) Covention on the Territorial Sea and the contiguous Zone. 

2) Convention on the Highs Seas. 

3) Convetion on Fising and Conservation of the living Resources of the 

High Seas. 

4) Convention on the Continental Self. 

 

b. Pengaturan Lintas Udara Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

1982 (UNCLOS).   Konvensi PBB tentang Hukum Laut International 1982 terdiri 

dari 320 Pasal dan 9 Annexes, yang diatur di dalamnya bukan saja hal-hal 

menyangkut hukum laut tradisional, akan tetapi juga “progressive development of 

international law“.  Perkembangan umum yang terpenting lainnya ialah yang 

mengatur area (seabed and ocean floor and subsoil there of beyond the limits of 

national jurisdiction) dan diberi status hukum “common heritage of mainkind“.24 

Negara Indonesia sebagai negara yang terdiri banyak pulau, UNCLOCS 1982 

sangat memberikan arti dengan diterimanya konsep negara kepulauan di 

dalamnya, sehingga pengaturan area laut pada Konvensi 1982 membawa 

pengaruh bagi negara-negara internasional, juga berdampak pula terhadap 

pengaturan hukum ruang udara di atas area laut.   Beberapa pasal UNCLOS 1982 

yang berkaitan dengan ruang udara nasional Indonesia, yaitu: 

            

1) Ruang udara di atas laut teritorial. 

2) Ruang udara di atas selat-selat yang biasa digunakan untuk navigasi 

internasional. 

               3) Ruang udara di atas perairan kepulauan. 

               4) Lintas udara d atas zona ekonomi eksklusif. 

               5) Ruang udara di atas landas kontinen. 

                                                           
24 Priyatna Abdurrasyid, Meninjau Kasus Bawean, h.2 
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               6) Kebebasan penerbangan di laut bebas.      

               7) Rezim perairan kepulauan. 

               8) Hak transit kepada negara-negara yang tak berpantai. 

               9) Ruang udara di atas daratan. 

             10) Polusi yang disebabkan dari penggunaan ruang udara ataupun 

melalui udara. 

             11) Pembuangan polusi udara. 

12) Imunitas terhadap pesawat udara yang dimiliki atau di operasikan 

oleh negara dan pemerintah bukan penerbangan komersial.   

 

c. Ruang Udara Nasional Di Atas Wilayah Laut Indonesia.                       

Wilayah kedaulatan negara RI sebagai negara kepulauan seperti yang tercantum 

dalam Pasal 2 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 mencakup: 

  

1) Wilayah Daratan (Land Territory).   Kedaulatan negara Republik 

Indonesia utuh dan penuh (complete and exclusive) di ruang udara di atas 

wilayah Republik Indonesia mempunyai sifat mutlak dan tidak mengenal 

pengecualian. 

 

2) Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters).   Perairan kepulauan 

adalah perairan yang berada disebelah dalam garis pangkal kepulauan 

(Archipelagic Base Lines).   Negara RI tanpa memperhatikan kedalaman 

atau jaraknya dari pantai. 

 

3) Perairan Pedalaman (Internal Waters).   Perairan pedalaman disebut 

juga perairan darat (Island Waters) meliputi muara sungai, muara terusan 

anak laut, danau sungai-sungai, terus-terusan, perairan diantara gugusan 

pulau-pulau dan perairan yang berada pada sisi dalam garis dasar atau 

pangkal kepulauan.   Seperti haknya ruang udara di atas wilayah daratan 

Republik Indonesia, di ruang udara di atas perairan pedalaman juga bersifat 

utuh dan penuh. 

          

4) Laut Teritorial (Territorial Sea).   Laut Teritorial Republik Indonesia 

adalah laut dengan lebar 12 mil di ukur dari garis pangkal kepulauan RI 

secara tegak lurus kearah luar.   Pada laut teritorial berlaku hak lintas damai 
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bagi kapal laut asing, namun tidak hak lintas damai bagi pesawat udara 

asing.   Kedaulatan negara RI di ruang udara di atas laut teritorial juga 

bersifat utuh dan penuh tanpa pengecualian. 

 

12. Selain wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yuridiksi 

yang berada di luar wilayah kedaulatan tersebut dalam dimensi horizontal, adalah: 

  

a. Zona Tambahan (Contiguos Zone).   Zona tambahan adalah wilayah laut 

dengan lebar tidak melebihi 24 mil laut di ukur dari garis pangkal kepulauan dari 

mana lebar laut teritorial RI diukur.   Ruang udara di atas zona tambahan bebas 

digunakan oleh pesawat udara asing, dengan syarat bahwa penerbangan itu tidak 

melanggar hak-hak RI di zona tambahan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam 

perundang-undangan nasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

Intrernasional 1982.   Bentuk pelanggaran udara di atas zona tambahan misalnya 

pesawat udara asing melakukan kegiatan penyeludupan atau pelanggaran fiskal, 

imigrasi dan sanitasi. 

           

b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).   Zona Ekonomi Eksklusif RI adalah 

wilayah laut dengan lebar tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis 

pangkal kepulauan, negara RI mempunyai: 

 

1) Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolahan dan 

konservasi sumber kekayaan alam baik hayati dan non hayati di ruang 

kelautan dan kegiatan-kegiatan lainya untuk eksplorasi dan eksploitasi 

seperti mendirikan pembangkit tenaga air maupun arus dan angin. 

           

2) Yuridiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-

pulau buatan (RIG), instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainya, 

penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup. 

           

3) Kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan 

penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut 

menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di ZEE.   Ruang udara di 

atas ZEE dan berada di laut teritorial, bebas dipergunakan oleh pesawat 

udara asing, dengan syarat bahwa penerbangannya tidak melanggar hak-
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hak RI yang terdapat di ZEE.Pelanggaran penerbangan pesawat asing 

militer maupun sipil, misalnya pesawat udara asing melakukan survei dan 

pemetaan sumber kekayaan hayati maupun non hayati atau instalasi-

instalasi vital nasional. 

 

4) Landas Kontinen (Continental Shelf).   Negara Republik Indonesia 

menjalankan hak berdaulat di landasan kontinen untuk tujuan 

mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam.  Hak 

berdaulat negara RI atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum 

ruang udara di atas perairan landas kontinen tersebut.   Ruang udara yang 

berada di atas landas kontinen di luar laut teritorial RI, bebas dipergunakan 

oleh pesawat udara asing dengan syarat bahwa penerbangan tidak 

melanggar hak-hak negara RI yang terdapat dalam landasan kontinen.   

Landas kontinen Republik Indonesia adalah: 

            

a) Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga 

tepian luat kontinen, yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut 

di ukur dari garis pangkal laut teritorial, jika di luar 200 mil laut masih 

terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari 

wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi 

yang di terapkan dalam Konvensi. 

 

b) Kelanjutan alamaiah di bawah laut sampai 200 mil laut jika di 

luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut. 

            

c) Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut tidak boleh 

melebihi 100 mil garis ke dalaman 2500 meter. 

 

5) Di atas selat yang dipergunakan pelayaran internasional.   Dalam 

selat yang digunakan internasional antara satu bagian laut lepas (high seas) 

atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya, kapal dan pesawat udara 

asing mempunyai hak lintas (Right of Transite Passage).  Selat Malaka 

merupakan selat yang dipergunakan untuk pelayaran dan penerbangan 

internasional, hak lintas transit bagi kapal dan pesawat udara asing berlaku 

di selat Malaka termasuk pada bagian selat yang merupakan laut teritorial 
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RI.   Penggunaan hak lintas transit melalui selat tersebut semata-mata untuk 

melintas transit secara terus menerus secepat mungkin dan tidak terputus. 

                     

6) Di atas laut bebas.   Laut bebas dimulai dari batas terluar ZEE.  Laut 

bebas terbuka untuk semua negara, hak-hak kebebasan di laut bebas 

meliputi antara lain kebebasan berlayar, kebeasan penerbangan, kebeasan 

menangkap ikan, kebebasan memasang kabel dan pipa di bawah 

lautdengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut Internasional 1982, dan kebebasan untuk membangun 

pulau buatan dan instalasi lain yang dibenarkan berdasarkan hukum 

internasional.  Dalam praktek negara-negara lazim mengadakan zona 

peringatan (warning zone) di ruang udara di atas laut bebas yang akan 

dipergunakan untuk keperluan latihan militer atau percobaan senjata, untuk 

itu negara yang bersangkutan mengeluarkan NOTAM (notice to airman) 

yang diumumkan secara internasional.   Pendirian zona peringatan seperti 

itu harus dilakukan dalam tenggang waktu yang seminim mungkin. 

 

d. Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Penerbangan Di 

Atasnya.   Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 mengatur rejim-rejim hukum 

laut secara lengkap dan menyeluruh, dengan diakuinya negara kepulauan, maka 

perairan yang dahulu merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi wilayah 

perairan RI dan ruang udara di atasnya mempunyai kedaulatan.25  Namun 

diperlukan adanya konsesi yang harus diberikan bagi kepentingan masyarakat 

internasional berupa alur laut kepulauan.   Konsesi ini merupakan persyaratan 

yang penting bagi keberhasilan atau pengakuan masyarakat internasional atas 

asas negara kepulauan.   Kewajiban negara kepulauan sebagaimana diatur dalam 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 Pasal 53 ayat 1 menetapkan bahwa 

negara kepulauan dapat menentukan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di 

atasnya yang menjamin kapal dan pesawat udara asing dapat berlayar dan terbang 

lintas secara terus menerus.   Apabila negara kepulauan tidak menentukan alur 

laut kepulauan dan rute penerbangan di atasnya, maka hak alur laut kepulauan 

melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.   Penetapan 

alur laut kepulauan di wilayah perairan Indonesia telah diusulkan dengan 

                                                           
25 Pasal 29 ayat 2 Konvensi PBB 1982 
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penetapan tiga ALKI utara-selatan beserta cabang-cabangnya, baik disidang-

sidang sub komite organisasi internasional yang berwenang, yaitu Internasional 

Maritime Organiation (IMO).   Forum-forum konsultasi dengan negara-negara yang 

berkepentingan dengan penetapan ALKI, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-

lain pada akhirnya telah memperoleh hasil.   Pada tanggal 18 Mei 1998 diadakan 

sidang pleno Maritime Safety Committee Indonesia untuk menindak lanjuti 

keputusan IMO tersebut dan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.  

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 

tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara negara asing dalam 

melaksanakan Hak Lintas Alur Alur Laut Kepulauan Indonesia.   Ketiga ALKI 

tersebut beserta cabang-cabangnya adalah sebagai berikut: 

 

1) ALKI I.   Hak Lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari laut Cina 

Selatan ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintas Laut Natuna, Selat 

Karimata, Laut Jawa dan selat Sunda. 

 

2) ALKI II.   Hak Lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari Laut 

Sulawesi ke Samudra Hindia atau sebaliknyan melintasi Selat Makasar, Laut 

Flores dan Selat Lombok. 

 

3) ALKI III A.   Hak Lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari 

Samudra Pasifi ke Samudra Hindia, melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut 

Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu.   ALKI III A mempunyai cabang-cabang 

yang meliputi: 

 

a) ALKI III C menjadi satu dengan ALKI III B untuk pelayaran dari 

Samudra Pasifik ke Laut Arafuru atau sebaliknya melintasi Laut 

Maluku, Laut Seram, Laut Banda. 

 

b) ALKI III D menjadi satu dengan ALKI III A untuk pelayaran dari 

Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya melintasi Laut 

Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Selat Sewu. 

 

d) ALKI III E menjadi satu dengan ALKI III A untuk pelayaran dari 

Samudra Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya melintasi Laut 
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Sewu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku atau 

untuk pelayaran dari Laut Timor ke Laut Sulawesi atau sebaliknya 

melintasi Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku. 

 

e. Hak lintas di atas ALKI untuk pesawat udara asing baik militer maupun sipil 

berhak untuk melintas di atas ALKI sesuai syarat-syarat Pasal 53 dan 54 Konvensi 

PBB tentang Hukum Laut 1982, beberapa ketentuan mengenai hak terbang 

tersebut adalah sebagai berikut: 

          

1) Kapal dan pesawat udara, sewaktu melaksanakan hak lintas transit 

harus: 

                  

a) Lewat dengan cepat melalui lintas yang di tentukan. 

 

b) Menghindari diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan 

apapun terhadap kedaulatan, keutuhan atau kemerdekaan politik 

negara yang berbatas dengan selat, atau dengan cara lain apapun 

yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum di 

dalam piagam PBB. 

 

c) Menghindari diri dari kegiatan apapun selama transit secara 

terus menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal 

kecuali di perlukan force majeure atau karena kesulitan. 

                               

d) Pesawat dalam lintas transit harus: 

                                  

(1) Mentaati peraturan udara yang ditetapkan oleh 

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). 

 

(2) Setiap waktu memonitor frekwensi radio yang ditunjuk 

oleh otorita pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang 

ditetapkan secara internasional atau frekwensi radio darurat 

internasional yang tepat. 
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e) Kegiatan riset dan survey sesuai dengan Pasal 40 Konvensi 

PBB 1982, yaitu sewaktu melakukan lalu lintas transit, kapal asing 

termasuk kapal riset dan kapal survey hidrografis tidak dapat 

melakukan riset atau survey apapun tanpa izin sebelumnya dari 

negara yang berbatasan.26  

 

f. Semua kapal dan pesawat udara berhak menikmati hak lintas alur laut 

kepulauan berdasarkan syarat-syarat pokok yang diatur dalam Konvensi sebagai 

berikut: 

           

1) Kapal dan pesawat udara yang melaksanakan lintas alur laut 

kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil ke dua sisi dari garis 

sumbu, tapi tidak boleh terbang dan berlayar dekat pantai kurang dari 10 % 

jarak titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan laur laut 

tersebut. 

           

2) Mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku yang 

ditetapkan sesuai dengan Konvensi PBB Hukum Laut 1982. 

           

3) Kewajiban lain sewaktu melintas sama dengan Pasal 29 Konvensi, 

yaitu: 

 

a) Menentukan dan mengganti alur laut dan rute penerbangan di 

atasnya melalui perairan kepulauan dan laut teritorial. 

 

b) Dapat menetapkan dan mengganti skema pemisah lalu lintas 

di alur laut kepulauan. 

 

c) Dalam menentukan dan mengganti alur laut kepulauan atau 

menetapkan dan mengganti skema pemisah lalu lintas harus 

mengajukan usul kepada organisasi yang berwenang. 

                                                           
26 Mabes AL, Azaz Negara Kepulauan, h. 25-26. 
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d) Dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema 

pemisah lalu lintas yang ditentukan atau diterapkan pada peta-peta 

yang harus di umumkan sebagaimana mestinya. 

 

Analisis Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ)  

 

13. Pengaturan ADIZ Dalam Hukum Internasional.   Begitu pentingnya pengaturan 

ruang udara suatu negara sebagai wilayah kedaulatan (sovereignity of states) dengan 

penerapan sistem pertahanan yang dilandaskan pada hukum udara dan hukum 

internasional sebagai pedoman, bagaimana memperlakukan pesawat udara yang 

melintas di atas ruang udara nasional suatu negara, sebagai contoh: 

  

a. Terjadinya penembakan beberapa pesawat udara asing di ruang udara 

nasional suatu negara, misalnya penembakan pesawat Airbus A-300 milik Iran Air 

oleh Amerika Serikat dan telah menelan korban 290 orang tewas di teluk Parsi 

pada hari minggu sore 3 Juli 1998, peristiwa itu menimbulkan perdebatan antara 

AS dan Iran yang sedang bermusuhan.   Menurut Amerika Serikat pesawat udara 

dengan nomor penerbangan 655 telah diperingatkan sebanyak tujuh kali dan 

akhirnya ditembak jatuh di zona perang, karena Amerika Serikat mengira pesawat 

tersebut adalah pesawat F-14 milik Iran.   Sedangkan Iran mengatakan bahwa 

pesawat Airbus A-300 terbang dengan ketinggian 9000 feet pada jalur 

penerbangan komersial seluas 32 mil laut.   Peristiwa ini sudah di dilaporkan Iran 

kepada DK-PBB dan International Civil Aviation Organization (ICAO).   ICAO 

sebagai organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB, berkewajiban 

menyelidiki kasus penembakan yang melanggar kaidah-kaidah hukum udara dan 

hukum internasional tersebut.   Hal semacam ini dilakukan juga terhadap kasus 

penembakan pesawat udara milik Korean Airlines (KAL) pada September tahun 

1983 oleh pesawat tempur Rusia di atas wilayah udara Rusia (pulau Sakhalin) dan 

mengundang reaksi dunia atas peristiwa yang tidak berprikemanusian tersebut.27  

Sikap ICAO, sebagaimana tercermin dalam resolusinya yang mengutuk tindakan-

tindakan kekerasan terhadap pesawat komersial tadi adalah sebagai landasan 

terjadinya perubahan Konvensi Chicago 1944 tentang ketentuan mengenai 

intersepsi pesawat udara sipil, yaitu pada tanggal 10 Mei 1984 (Convention on 

                                                           
27 Cheng, Bin, The Destruction of KAL Flight KC 007, And Artical 3 BIS of The Chicago Convention, 

terkutip dalam Monash Factoryof Law, Volume 1, Leightion Morris op.cit h.46-49 dan Yasidi hambali, Hukum 
dan Politik Kedirgantaraan, op .cit. h.20-21. 
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International Civi Aviation).  Protokol yang nama lengkapnya Protocol relating to 

amandement to the Convention on International Civil Aviation itu dimaksudkan 

untuk mengisi kekosongan dalam Konvensi Chicago.   Kekosongan dimaksud 

adalah ketidak jelasan Konvensi dalam melindungi pesawat udara sipil yang 

karena sesuatu hal melanggar wilayah suatu negara, dari tindakan kekerasan 

senjata negara yang merasa terlanggar, maka sering berakibat fatal bagi jiwa 

penumpang dan awak pesawatnya. 

 

b. Pada peristiwa “11 September 2001” Amerika Serikat sebagai negara 

adikuasa kecolongan oleh tindakan terorisme yang menggunakan media pesawat 

udara.   Empat pesawat udara domestik Amerika Serikat dalam selang waktu yang 

tidak begitu lama mengalami kecelakaan yang membawa korban jiwa secara 

keseluruhan sebanyak 5000 orang dalam waktu sehari.   Peristiwa terjadi diawali 

sebuah pesawat B-767 American Airlines menabrak gedung World Trade Center 

(WTC) sebelah utara.  Kemudian disusul pesawat B-757 perusahan American 

Airlines menabrak menara kembar WTC yang berada di sebelah selatan.   Pesawat 

ketiga B-757 United Airlines berusaha menabrak gedung Pentagon dan pesawat 

terakhir B-747 United Airlines yang berangkat dari New Jersey dengan tujuan San 

Fransisco, pesawat jatuh di Shaksvile, Pennsylvania.   Pesawat ini di duga jatuh 

karena ada perlawanan dari awak pesawat kepada pembajak yang kemungkinan 

mengarahkan pesawat ke “White House“ di Washington,DC. (Kompas, 12 dan 19 

September 2001). 

 

14. Konvensi Paris 1919 (Convention Relating to The Regulation of Aerial Navigation) 

sebagai peletak dasar-dasar pengaturan hukum navigasi udara internasional, kemudian 

Konvensi Chicago 1944 (Convention on International Civil Aviation) melanjutkan 

pengaturan penggunaan ruang udara khususnya untuk penerbangan sipil.  Konvensi 

internasional ini menjadi dasar pengaturan ruang udara nasional suatu negara, berbagai 

ketentuan nasional ditetapkan negara-negara untuk mengatur kepentingan negaranya 

yang berkaitan dan kekuasaan hak lintas pesawat udara asing di atas ruang udaranya 

dan memberikan pengaturan tentang pengendalian ruang udara untuk kepentingan 

keselamatan penerbangan umum serta untuk kepentingan pertahanan negara.   Upaya-

upaya mencegah masuknya pesawat intruder ke dalam ruang udara suatu negara 

merupakan tindakan yang harus dipersiapkan oleh negara-negara pada masa kini, 

mengingat perkembangan teknologi penerbangan maupun keruangudaraan begitu 
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pesatnya.   Upaya pencegahan ini akan lebih maksimum dibandingkan dengan tindakan 

negara-negara internasional dalam menanggapi secara konvensional, yaitu pesawat 

udara yang memasuki wilayah udara mereka dan kemudian dilakukan penembakan 

(destruction) oleh pesawat-pesawat buru sergap.   Negara yang ruang udaranya dimasuki 

oleh pesawat udara asing tidak dapat begitu saja melakukan penembakan sebagai 

tindakan reaksi, akan tetapi tindakan reaksi bagi negara yang terlanggar wilayah 

udaranya adalah menyelidiki terlebih dahulu dengan sistem pertahanan udara yang 

merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan unsur-unsur radar, peluru kendali dan 

pesawat tempur buru sergap yang terintegrasi dalam satu sistem Komando Kendali 

Komunikasi Komputer dan Informasi (K4-I) untuk melindungi ruang udara suatu negara 

yang terbentang di atas teritorial darat sampai laut teritorial lautnya.   Bertolak dari hakikat 

serta kenyataan bahwa ancaman yang datangnya dari ruang udara dapat berasal dari 

segala arah, maka untuk penerapan strategi pertahanan keamanan Negara Republik 

Indonesia pada saat ini dan masa datang, memerlukan bebarapa hal sebagai berikut: 

 

a. Menyiapkan daerah ataupun zona untuk pangkalan udara, satuan radar dan 

satuan peluru kendali terutama yang berdekatan dengan obyek-obyek vital 

strategis baik daerah-daerah yang rawan terhadap ancaman (hot spots) maupun 

daerah perbatasan. 

 

b. Penempatan pesawat-pesawat Tempur Sergap yang mempunyai 

kemampuan Hanud di masing-masing Kosekhanudnas. 

 

c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk satuan radar, 

peluru kendali, skadron-skadron tempur berkemampuan Hanud disesuaikan 

dengan ancaman yang ada dan kebutuhan militer saat ini. 

 

d. Mengembangkan seluruh sistem persenjataan atau alat utama sistem 

senjata (Alutsista) udara disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. 

 

e. Pengintegrasian dari segenap unsur yang berkaitan secara langsung 

dengan unsur pertahanan keamanan negara di udara, baik koordinasi antara sipil 

dan militer, saat ini sudah ada MCC tapi masih perlu untuk ditingkatkan. 
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f. Pengadaan pesawat AWACS (Airborne Warning and Control System) yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan sistem pertahanan udara nasional. 

 

g. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan negara secara bertahap 

mampu meyakinkan dunia internasional mengenai kepentingan bangsa Indonesia 

tentang hak untuk mengawasi dan mengendalikan wilayah kedaulatan di ruang 

udara nasional. 

 

h. Tugas Kohanudnas selaku penegak kedaulatan negara di udara agar 

tercantum di dalam tugas pokoknya. 

 

15. Konsekuensi kedaulatan di ruang udara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

Konvensi, memberikan kekuasaan kepada negara berdaulat untuk menetapkan zona 

udara terlarang.     Penetapan zona terlarang pada dasarnya sama dengan penetapan 

zona identifikasi, atas pertimbangan militer atau pertahanan suatu negara atau keamanan 

umum, namun demikian larangan tersebut harus diumumkan (notification) atau 

diberitahukan sebelumnya kepada negara-negara anggota maupun Komisi Navigasi 

Penerbangan Internasional, begitu juga dengan penetapan zona identifikasi di ruang 

udara.  Zona Identifikasi untuk pertahanan udara bagi pesawat udara yang akan 

memasuki wilayah suatu negara adalah salah satu dari konsekuensi Pasal 1 Konvensi 

Chicago 1944.   Zona-zona ini ditetapkan di atas laut bebas yang berbatasan dengan 

pantai, di atas wilayah laut dan wilayah daratan.   Dalam praktik pemberitahuan tersebut 

dalam bentuk NOTAM (notice to airman) diatur pada Annex 15 Konvensi Chicago 1944).   

Penerapan zona terlarang demi pertahanan dan keamanan di ruang udara sebenarnya 

telah diatur pada Konvensi Paris 1919, dengan meletakkan persyaratan-persyaratan bagi 

negara-negara yang akan menetapkan zona tersebut.   Pasal 3 Konvensi Paris yang 

kemudian diperbaiki dengan Protocol Paris tahun 1929, dikenal dua bentuk persyaratan 

zona tersebut, yaitu: 

 

a. Zona udara terlarang yang didirikan atas dasar alasan militer demi 

keamanan umum.   Zona-zona ini umumnya bersifat tetap, kecuali bila kepentingan 

militer atau keamanan umum yang dilindungi sudah berubah.   Larangan melintas 

di atas zona udara ini pada awal ditetapkan Konvensi Paris 1919 akan 

diperlakukan sama terhadap pesawat udara sipil asing dengan pesawat udara sipil 

sendiri.  Namun dalam Protocol Paris 1929 diterima ada kekecualian, yaitu bisa 
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saja sesuatu negara memberi izin terbang di atas zona itu bagi pesawat 

nasionalnya. 

 

b. Persyaratan untuk menyatakan seluruh atau sebagian wilayah udara negara 

sebagai terlarang atau tertutup sama sekali bagi pesawat udara asing karena       

alasan darurat.   Penutupan wilayah udara dalam bentuk ini biasanya hanya untuk 

sementara, hingga situasi menjadi pulih.   Letak dan luas zona udara ini harus 

diberitahukan terlebih dahulu kepada sesama anggota Konvensi dan kepada 

komisi internasional untuk navigasi udara, sekarang ini di kenal dengan ICAO.28 

 

16. Pengaktifan suatu ADIZ dilakukan dengan pengumuman melalui badan militer 

maupun sipil.  Dibeberapa negara pengumuman dan pengaturan dilakukan oleh Civil 

Aviation Authority (CAA) bersama-sama dengan Markas Besar Angkatan Udara  

Pendirian suatu ADIZ tidak merupakan tuntutan hak-hak berdaulat apapun.   Australia 

sekali-sekali menyatakan suatu ADIZ bagi tujuan latihan militer.   Negara-negara yang 

mempunyai ADIZ tetap adalah Indonesia (di atas pulau Jawa ), Amerika Serikat, Jepang, 

Kanada dan Perancis.29 Pada dasarnya ADIZ adalah sarana penunjang sistem 

pertahanan udara nasional dalam menentukan identitas pesawat yang terdeteksi oleh 

Radar Hanud.   Dengan demikian setiap negara berhak membentuk ADIZ dari udara 

kedaulatannya membentang keluar sampai dengan wilayah udara bebas.   Efektifitas 

ADIZ dapat dicapai apabila didukung dengan sistem Air Traffic Control (ATC) yang 

mampu bertindak korelatif dengan sistem pertahanan udara nasional.   Kaitannya dengan 

penataan ruang pertahanan udara suatu negara, pembagian wilayah kedaulatan dan 

yuridiksi di ruang udara merupakan batasan penerapan ADIZ secara umum.   ADIZ 

dimulai dari batas terluar ruang udara di atas wilayah laut territorial negara kearah laut 

lepas atau ZEE.   Umumnya zona identifikasi berada di atas wilayah zona tambahan 

ataupun ZEE yang merupakan wilayah yuridiksi negara pendiri ADIZ, hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada maksud penambahan luas kedaulatan suatu negara dengan mendirikan 

ADIZ, akan tetapi untuk kepentingan pertahanan udara sudah merupakan states practice 

yang diakui negara-negara internasional sebagai contoh: 

                                                           
28 Yasidi Hambali, op.cit. h.30 
29 Status Internasional Pesawat Udara dan Hak-Hak Navigasi “Kol Pnb Adjie Suradji, Msc, hal 70. 

Dikutip dari Pragnya Karya Wiratama, Majalah Resmi Ikatan SESKOAU, IAS. No 17 April 2004 
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a. Bulan Desember 1950, Departemen Perdagangan Amerika Serikat, yang 

membidangi Administrasi Penerbangan Sipil menetapkan ADIZ-US.30. Penetapan 

CADICZ-US dimaksudkan untuk pengendalian ruang udara Amerika Serikat 

dengan mensyaratkan adanya identifikasi setiap pesawat udara yang memasuki 

wilayah ruang udara yang ditetapkan sebagai ADIZ, maupun yang meninggalkan 

wilayah udara dengan melewati ADIZ tersebut.   Identifikasi pesawat udara ini juga 

memberikan kewenangan kepada ATC untuk memberikan informasi ketinggian, 

cuaca dan hal-hal lain yang menyangkut keselamatan penerbangan kepada 

pesawat yang sedang melintas di ADIZ.   ADIZ-US mencakup pantai Atlantik, teluk 

Meksiko, pantai Pacifik dan pantai Alaska, penetapan ADIZ ini dimulai dari batas 

terluar laut territorial di proyeksikan ke atas di ruang udara dan terbentang sejauh 

300 mil kearah laut bebas.31   Hal yang sama diikuti oleh Canada yang menetapkan 

CADIZ (Canadian Air Defence Identification Zone) untuk kepentingan keamanan 

nasionalnya sejauh 100 mil dari pantai Canada menuju ke arah laut lepas. 

(Canadian Department of Transport, Notam No 22/55, Rules for the Security 

Control of CAir Traffic, 1955).   Ada perbedaan antara ADIZ-US dan CADIZ bahwa 

pelanggaran atas peraturan-peraturan prosedur CADIZ, dapat membuat pilot 

pesawat tersebut dikenakan penahanan setelah di intercept oleh pesawat militer 

Canada, prosedur ini berlaku bagi pesawat militer dan sipil. 

 

b. Pada tahun  1956, Prancis juga mengikuti Amerika Serikat dan Canada 

dengan menetapkan 70 mil dari pantai Algerian Prancis merupakan zona 

identifikasi untuk pertahanan udaranya (Zona d’Identification de Defence Aerienne) 

undang-undang negara Prancis mengatur prosedur pesawat yang akan memasuki 

ADIZ dengan persyaratan melaporkan rencana penerbangan, tujuan penerbangan 

dan informasi penumpang maupun crew pesawat.   Rencana penerbangan itu juga 

harus dikirimkan dan diterima oleh Departemen Pertahanan Prancis sebelum 

memasuki wilayah udara Prancis32.  Prancis menetapkan ADIZ untuk melindungi 

negaranya dari pesawat udara asing yang mendukung pemberontakan Algerian, 

selain ketiga negara di atas Philipina, Italia, Jepang, Korea, Australia dan Indonesia 

juga menerapkan ADIZ untuk kepentingan pertahanan udara nasionalnya. 

                                                           
30 U.S Dep. Of Commerce, Civil Aeronautics Administration, Regulations of the Administration, Security 

Control of Air Traffic, Part 620  
31 A Chart of ADIZ and Defence Areas is reproduced in App III, Murchinson, page 95. Di kutip dari Kay 

Hailbronner, Protection Of Aerial Frontiers, Tesis, Institute of Air & Space Law, McGill University, Montreal, 
1965, hal 70. Baca juga Priyatna Abdulrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, op cit, hal 98-99)   

32 Kay Hailbronner, op cit, h. 73 
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17. Prosedur Penerapan ADIZ oleh Amerika Serikat.   Prosedur teknis yang 

ditetapkan oleh negara-negara pendiri ADIZ secara umum memiliki kesamaan, kalaupun 

ada perbedaan hanya merupakan tindakan hukum atau kompensasi negara pendiri ADIZ 

terhadap pilot yang menerbangkan pesawat udara memasuki wilayah ADIZ tidak 

memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan sebagai prosedur, salah satu contoh 

negara pendiri ADIZ adalah Amerika Serikat.   Penerapan ADIZ Amerika diatur dalam 

Section 6 National Security and Interception Procedure yaitu: 

                    

a. Keamanan Nasional (National Security) 

                             
1) Keamanan nasional di ruang udara US dalam Control Air Traffic. 

      
2) Semua pesawat udara yang memasuki ruang udara domestik 

Amerika Serikat, harus menyiapkan untuk menyampaikan identifikasi 

sebelum memasuki wilayahnya.   Identifikasi ini untuk semua pesawat yang 

melintasi perbatasan-perbatasan ruang udara (International Airspace 

Boundaries) dan ADIZ. 

  
3) Persyaratan bagi pesawat udara yang sedang melintas atau 

memasuki ADIZ, dengan melakukan pengisian rencana penerbangan (flight 

plan), (Annex 2 Konvensi Chicago 1944, Rule of the air, hlm 11) rencana 

penerbangan ini diisi sebelum berangkat dan dilaporkan kurang lebih 15 

menit ke ATC, maupun yang akan keluar melalui ADIZ, ada pengecualian 

apabila keberangkatan awal melalui airport di Alaska, maka penyampaian 

flight plan ke ATC tujuan dilakukan segera mungkin setelah pesawat udara 

take off ke ATC tujuan keberangkatan.   Hal ini disebabkan airport Alaska 

tidak memiliki fasilitas untuk pelaporan flight plan ke ATC yang lainnya. 

 
b. Penerbangan yang akan memasuki ADIZ menyiapkan dua frekwensi radio. 

c. Mempunyai Transponder. 

d. Melaporkan posisi. 

 

18. Air Defence Identification Zone (ADIZ) Indonesia.   Setiap prosedur penerapan 

ADIZ juga disertai langkah-langkah dan tindakan sebagai reaksi negara pendiri ADIZ 

terhadap pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran wilayah ADIZ tersebut.  

Langkah-langkah itu merupakan proses intersepsi yang setiap negara mengacu pada 
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Annex 2 tentang “Rule of the air” Konvensi Chicago 1944.   Pemerintah Indonesia telah 

mengatur mengenai tindakan terhadap pelanggaran wilayah udara nasional dalam Surat 

Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/902/X/2000 tentang Petunjuk Teknis Sementara 

Penerbitan Flight Security Clearance Serta Pengendalian Bagi Pesawat Asing Non-

Schedule.  Langkah dan tindakan terhadap pelanggaran tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

1) Pesawat Asing Yang Melanggar Jalur Penerbangan.   Pesawat asing 

non-schedule yang teridentifikasi oleh Satrad Kosek Kohanudnas, ternyata 

menyimpang dari jalur penerbangan yang telah tercantum di flight security 

clearance, Kohanudnas berhak atau wajib mengambil tindakan sesuai Skep 

Pangab Nomor 607/VIII/1989 tanggal 24 Agustus 1989 tentang Petunjuk 

Operasi ABRI tentang Aturan Pelibatan Satuan Operasi ABRI pada masa 

damai Bab IV point 18c dengan melaksanakan: 

              

a) Pengenalan secara visual (Identification). 

b)       Pembayangan (shadowing). 

c) Penghalaun (Cease). 

d) Pemaksaan mendarat (force down). 

                   

2) Pesawat Asing Yang Melanggar Ketentuan Pendaratan.   Pesawat 

asing non-schedule yang telah diperiksa di Pangkalan TNI AU/Bandara 

ternyata tidak membawa flight security clearance, maka tindakan yang perlu 

di ambil: 

   

a) Menawan pesawat dan awaknya. 

b) Melaporkan ke Komando atas sesuai hierarkhi. 

c) Melaksanakan pengamanan terhadap pesawat dan awaknya. 

 

3) Pesawat Asing Yang Melintas tanpa Flight Security Clearence. 

                  

a) Kohanudnas melaporkan ke Mabes TNI tentang pelanggaran 

yang dilakukan oleh pesawat asing. 
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b) Untuk menindak lanjuti laporan Kohanudnas, selanjutnya 

Mabes TNI melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

                                

(1)      Terhadap pesawat militer asing. 

(2) Memanggil Athan negara bersangkutan untuk mendapat 

klarifikasi. 

(3) Apabaila terbukti salah, maka mengajukan surat 

peringatan ke Angkatan Bersenjata negara bersangkutan 

melalui Athan. 

(4) Menyarankan ke Departemen luar Negeri RI untuk 

mengajukan protes diplomatik. 

         

4) Pesawat Sipil.   Mengajukan saran tindakan kepada Departemen Luar 

negeri. 

 

5) Pesawat udara sipil asing dibedakan perlakuan tindakannya dengan 

pesawat militer asing yang melakukan pelanggaran wilayah udara (aerial 

intrusion) suatu negara.   Perlakuan tindakan dari negara yang dilanggar 

diatur dalam perubahan atas Konvensi Chicago pada tanggal 10 Mei 1984 di 

Montreal yaitu: 

 

a) Negara mempunyai kewajiban hukum untuk tidak 

menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam 

penerbangannya dan di dalam hal menggunakan prosedur 

pencegatan (interception), negara berkewajiban untuk tidak 

membahayakan jiwa manusia yang berada di dalam pesawat serta 

pesawat yang diintersepsi itu sendiri. 

  

b) Sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak 

memerintahkan pesawat sipil yang melakukan pelanggaran wilayah 

udara mendarat di bandara udara negara tersebut. 

 

c) Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi intruksi yang 

diberikan oleh negara yang melakukan intersepsi terhadapnya. 
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d) Setiap negara akam mengambil tindakan-tindakan agar 

pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya tidak akan 

dipergunakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan 

Konvensi Chicago. 

 

6)     Pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara militer 

asing, perlakuan reaksi ditentukan dalam peraturan pelibatan (rule of 

engagement) di tiap-tiap negara. 

 

19. Secara geografis penetapan ADIZ Indonesia sangat diperlukan, hal ini mengingat 

letak dan posisi wilayah NKRI berada di antara dua samudera dan dua benua ini 

menunjukkan bahwa letak dan posisi negara lebih banyak berbatasan dengan laut bebas 

dibandingkan dengan wilayah daratan.   Penempatan ADIZ Indonesia untuk wilayah pulau 

Jawa, Bali dan Madura merupakan upaya pemerintah melakukan pengamanan wilayah 

tersebut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan objek vital pusat-pusat pemerintah 

dan markas-markas TNI yang berada di Pulau Jawa.   Luas keseluruhan berbentuk segi 

empat persegi panjang dengan ukuran lebar dari utara keselatan 180 NM, dan 

panjangnya dari barat ke Timur 390 NM.   Penetapan koordinat dan luas wilayah ADIZ 

Indonesia tercantum di Aernautical Information Publication (AIP) yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Perhubungan RI.   Keberadaan ADIZ Indonesia saat ini belum dapat 

beroperasi secara efektif dan efisien di wilayah udara kita, hal ini disebabkan bahwa 

pengaturan ADIZ Indonesia dan prosedur-prosedur pelaksanaan tidak ada dituangkan 

dalam bentuk peraturan resmi, baik dari pihak militer dalam hal ini yang berwenang 

adalah Mabes TNI dan Kohanudnas.   Perlu pengkajian kembali keberadaan ADIZ di atas 

pulau Jawa dan Laut Jawa, dimana Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga 

penempatan ADIZ di atas Laut Jawa sudah tidak sesuai lagi dan nantinya akan ditetapkan 

ADIZ Indonesia bukan hanya berada di atas pulau Jawa menuju ZEE akan tetapi 

penentuan ADIZ disesuaikan dengan datangnya ancaman di wilayah kedaulatan Udara RI 

dan integrasi dengan Pertahanan Udara (Hanud) maupun pola pertahanan wilayah udara 

nasional.33  

 

 

 

 

                                                           
33 Wawancara dengan Kolonel Sus S.Damanik. 
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Gbr 1. ADIZ saat ini  

Kondisi ini sudah seharusnya merupakan pemikiran bagi semua pihak termasuk Angkatan 

Udara dan ADIZ yang dikehendaki harus melingkari seluruh wilayah kedaulatan NKRI dan 

harus berintegrasi dengan kekuatan pertahanan udara nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 2. ADIZ Indonesia Yang Diharapkan (200NM) di ZEE 34 

 

Telah dimaklumi bahwa ruang udara yang menjadi wilayah dimensi ketiga NKRI setelah 

daratan dan laut mempunyai fungsi vital bagi penerbangan.   Di samping itu dengan 

adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, maka peranan ruang udara bagi 

                                                           
34 F.S. Dedy, 2015, Kajian Penerapan ADIZ (Air Defense Identification Zone) Indonesia dalam ASEAN 

Open Sky Policy sebagai Landasan untuk Menegakkan Kedaulatan Indonesia, Tesis Magister Ilmu 
Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia 



38 
 

 

perhubungan dalam arti sebagai lintas (airways) pesawat-pesawat udara untuk 

pengangkutan komersial maupun kepentingan pertahanan dan keamanan yang fokusnya 

adalah penerbangan internasional perlu di atur dengan baik agar berjalan dengan tertib.  

Konsep wawasan nusantara dengan negara kepulauan telah diumumkan pemerintah 

Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957.   Konsep negara kepulauan ini juga telah 

masuk dalam pengaturan hukum internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

Internasional 1982.   Sehubungan dengan wilayah udara nasional, Pasal 1 Konvensi 

Chicago 1944, NKRI mempunyai kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara 

nasionalnya.   Hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 

tahun 2009 tentang Penerbangan.  Kemudian pada Pasal 6 “Dalam rangka 

penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang 

udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan 

keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara”.  Selanjutnya Pasal 8 

mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, 

penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan 

terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur 

pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.   Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang 

Pengamanan Wilayah Udara Nasional pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa selain 

menetapkan kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas, Pemerintah dapat 

menetapkan ADIZ.   Lebih lanjut Pasal 9 mengatakan bahwa (1) Zona identifikasi 

pertahanan udara (ADIZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan 

ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan 

identifikasi pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.   

Kemudian ayat (2) mengatakan bahwa ADIZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berada pada ruang udara di wilayah udara dan ruang udara di wilayah udara yurisdiksi. 

 

20. Dampak Penerapan ADIZ Terhadap Wilayah Laut Nasional 

 

a. Lintas Penerbangan Di Atas Laut Nasional Dihubungkan Dengan 

Pendirian ADIZ Indonesia.   Pembahasan mengenai lintas atau rute penerbangan 

di Indonesia tidak terlepas dari pembahasan tentang kedaulatan Indonesia di ruang 

udara di atas wilayahnya yang dalam peraturan perundang-undangan nasional 

tentang penerbangan Nomor 1 tahun 2009, Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa 
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wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan RI.  

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, terdapat 

hal yang perlu dianalisa dalam kaitannya dengan pengaturan lintas penerbangan di 

luar laut wilayah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan suatu negara. 

Dengan demikian kebebasan lintas penerbangan pada hakekatnya sudah 

tercantum dalam ketentuan hukum laut internasional sejak Konvensi Hukum Laut 

1958 yaitu dalam Pasal 2 tentang Laut Bebas.    Sedangkan dalam Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut 1982 diakui secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) tersebut 

menyatakan bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara baik negara pantai 

maupun negara tidak berpantai, kebebasan-kebebasan di alut lepas ini 

dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang diterima oleh Konvensi dan oleh 

ketentuan-ketentuan hukum internasional yang lain.   Adanya penetapan  ADIZ 

Indonesia dampaknya adalah bahwa sepanjang perairan tambahan sampai ZEE 

Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 merupakan zona 

bebas terhadap penerbangan akan menjadi terbatas hanya untuk kepentingan 

identifikasi bagi setiap pesawat udara yang akan masuk wilayah ADIZ, ketentuan 

identifikasi ini sebenarnya sudah lazim dilakukan oleh setiap negara yang 

memberikan pengaturan penerbangan di atas ruang udara dengan menerapkan 

Flight Information Region (FIR) ataupun Upper Information Region (UIR).   FIR 

adalah suatu ruang udara yang ditetapkan dimensinya didalamnya diberikan Flight 

Information Service dan Alerting Service.   Flight Information Service adalah 

pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran dan informasi 

secara penuh untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan.   Sedangkan Alerting 

Service adalah pelayanan yang diberikan untuk memperingatkan organisasi yang 

berkaitan dengan pesawat terbang yang membutuhkan bantuan pertolongan dan 

pencarian. 

 

b. Air Defence Identification Zone (ADIZ) Indonesia dan Alur Laut 

Kepulauan (ALKI).   Bagian IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Pasal 

46-54 yang mengatur mengenai negara kepulauan merupakan inovasi yang besar 

dan merupakan perkembangan yang progresif dalam hukum internasional.   

Negara Kepulauan berarti suatu negara yang terdiri dari sebuah atau lebih 

gugusan pulau dan dapat tercakup di dalamnya pulau-pulau lain, sebagaimana 

terdapat dalam inti Pasal 46 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.   

Pengaturan ALKI di dasari atas masuknya Indonesia sebagai salah satu negara 



40 
 

 

kepulauan di dunia. Dalam Pasal 53 ayat (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

1982 dinyatakan bahwa negara-negara kepulauan dapat menetapkan alur laut dan 

rute penerbangan di atasnya, digunakan untuk lintas yang terus menerus dan 

langsung serta secepat mungkin bagi kapal dan pesawat udara asing melalui atau 

di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dengannya.   

Setelah adanya penetapan alur-alur laut penerbangan, baru semua kapal dan 

pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui laut dan rute-

rute penerbangan yang telah ditetapkan.   Dengan demikian tanpa adanya 

penetapan alur-alur kepulauan, hak lintas alur laut kepulauan tidak dapat 

dilaksanakan.   ADIZ Indonesia saat ini termasuk dalam wilayah ALKI I, sehingga 

permasalahan yang timbul ada dualisme aturan yang akan dilaksanakan dalam 

prakteknya yaitu ALKI akan diatur olh ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut 1982, sedangkan ADIZ diatur oleh hukum kebiasaan negara-negara (state 

practices) dan juga terdapat pengaturan tentang prosedur di wilayah  ADIZ pada 

Annex 2 dan Annex 11 Konvensi Chicago 1944. Dualisme hukum yang terjadi 

dalam pengaturan ADIZ dan ALKI I menurut pandangan penulis antara lain masuk 

dalam pengaturan Pasal 53 ayat 3 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, yaitu: 

 

1) Pengaturan tentang hak lintas alur laut kepulauan adalah bahwa 

lintasan ini selain dalam bentuk lintas pelayaran juga mencakup lintas 

penerbangan yang dilakukan dengan cara normal. 

               

2) Pasal ini menyebutkan adanya keharusan bahwa lintas pelayaran 

atau penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk suatu lintasan yang 

terus menerus, langsung, secepat mungkin dan tidak terhalang 

(unobstruction). 

               

3) Menetapkan bahwa lintasan tersebut harus dilakukan antara satu 

bagian dari laut lepas atau ZEE dengan bagian lain dari laut lepas atau ZEE. 

 

Ketiga pokok pengaturan penerbangan yang melintas di atas alur laut kepulauan 

apabila ditelaah oleh penulis sendiri, maka ada persyaratan dimunculkan baik 

kepada kapal-kapal ataupun pesawat udara yang melakukan lintasan maupun 

kepada negara kepulauan itu sendiri. Kapal dan pesawat asing diwajibkan untuk 

melakukan lintasan secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin, 
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sehingga untuk kapal dan pesawat udara memungkinkan melaksanakan haknya 

tersebut, negara kepulauan dibebani kewajiban untuk menjamin bahwa lintasan 

tersebut tidak terhalang (unobstructed).35  Pelayaran dan penerbangan di atas 

ALKI merupakan hak setiap negara yang akan melintasi ALKI dan ruang udara di 

atas ALKI tersebut, sehingga negara pantai dalam hal ini negara kepulauan di 

wajibkan untuk tidak menghalangi pelaksanaan hak terhadap kapal dan pesawat 

udara asing, berarti ada pembatas kedaulatan dari negara kepulauan untuk, 

sedangkan penerapan ADIZ merupakan pembatasan kebebasan penerbangan 

pesawat udara asing yang akan memasuki wilayah udara nasional dengan 

pertimbangan pertahanan dan keamanan (defense and security consideration). 

Walaupun dalam prakteknya pembatasan kebebasan didasarkan pada standards 

dan recommendations yang di tetapkan ICAO untuk pengaturan keselamatan 

penerbangan intrernasional.   Hal yang sama juga ditegaskan dalam Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut 1982 pada Pasal 39 ayat (3) tentang kewajiban Pesawat 

Udara sewaktu melintas alur laut kepulauan.   Dapat disimpulkan bahwa 

penerapan kewajiban pesawat udara sewaktu akan melintas ALKI sesuai dengan 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, sebagian di atur dalam hal prosedur 

keselamatan penerbangan internasional sebagai prosedur masuknya pesawat 

udara asing ke dalam ADIZ sebagai bagian dari apa-apa yang akan diinformasikan 

untuk memenuhi kewajiban identifikasi dari negara-negara pendiri ADIZ.   Dengan 

telaah di atas, untuk penetapan ADIZ Indonesia sudah seharusnya perlu 

pengaturan baru dengan menyesuaikan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

1982 khususnya berkenaan dengan lintasan di laut dan berkaitan dengan ruang 

udara di atasnya. 

 

c. Penegakan Kedaulatan dan Hukum Di Ruang Udara Nasional Indonesia 

Dengan Penerapan ADIZ Indonesia.   Konstelasi geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan yang terletak dipersimpangan antara benua Asia dan benua 

Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra India, merupakan kondisi 

geostrategis yang membawa peluang sekaligus tantangan, yang memungkinkan 

datangnya ancaman dari luar baik lautan dan udara.36  Ruang udara nasional yang 

berada di atas daratan dan laut wilayah yurisdiksi Indonesia telah ditetapkan 

secara hukum dan diakui oleh masyarakat internasional.   Pemerintah Indonesia di 

                                                           
35 Etty R Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982, masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, op.cit h.139 
36 Koesnadi Kardi, Msc, RCDS, Air Power Kekuatan Udara, Seskoau Bandung, April 2000, h. 1-2. 
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ruang udara nasional tersebut mempunyai hak dan kewenangan untuk 

kepentingannya maupun menjaga dari berbagai kemungkinan yang dapat 

mengganggunya sebagai wujud dari penegakkan kedaulatan.37  Pendirian ADIZ 

Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan kedaulatan 

dan hukum di ruang udara nasional dengan pola defensive aktif dan prefentif aktif. 

Pendirian ADIZ bukan bermaksud memperluas kedaulatan di luar wilayah teritorial 

nasional Indonesia.   Setiap pesawat udara yang akan memasuki dan yang berada 

dalam Zona ADIZ diharuskan melaporkan flight plan pada ATC bandara 

keberangkatan awal dan bandara kedatangan.   ATC sebagai penerima identifikasi 

pesawat udara yang akan memasuki wilayah ADIZ, akan memonitor semua 

pergerakan pesawat selama memasuki wilayah udara nasional sampai dengan 

pendaratan pada bandara yang dituju.   Dengan demikian diharapkan semua 

pesawat yang memasuki wilayah nasional suatu negara dapat terdeteksi dan 

termonitor sedini mungkin dengan adanya persyaratan identifikasi sebelum 

memasuki wilayah ADIZ.   Tentunya tindakan preventif yang dilakukan negara 

pendiri, berfungsi sebagai upaya pengamanan wilayah udara nasional secara 

khusus dan kedaulatan negara secara umum dari tindakan pihak-pihak lain. 

Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pengaman di ruang udara nasional 

menetapkan ADIZ dengan zona identifikasi berada di atas Pulau Jawa, Bali dan 

Mataram sampai di luar wilayah laut teritorial kearah ZEE samudra Indonesia.   Hal 

ini sebagai dasar penempatan zona pertahanan di udara sesuai dengan prioritas 

daerah atau objek vital yang harus diamankan dan dipertahankan. 

  

1) Potensi Pertahanan Keamanan Di Ruang Udara Nasional dan 

Kemungkinan Ancaman.   Upaya pertahanan dan keamanan negara 

memerlukan perencanaan akurat dengan memperhitungkan ancaman yang 

akan timbul dan kemampuan untuk menghadapinya.   Kendala yang dihadapi 

Pemerintah Indonesia dalam penetapan rencana pertahanan dan keamanan 

di wilayah udara nasional adalah faktor ketidak pastian yang tinggi pada aspek 

perkembangan lingkungan regional dan internasional serta pesatnya 

perkembangan teknologi persenjataan.  

               

                                                           
37 Cheppy Hakim, Penegakkan Kedaulatan Atas Wilayah Udara Nasional, Angkasa Cendikia, April 2004, 
Jakarta, h 1. 
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2) Kemampuan Ancaman dan Jalur Pendekat Serangan Musuh Di Ruang 

Udara.   Pada masa mendatang negara-negara yang memiliki potensi untuk 

berkembang menjadi kekuatan regional, diperkirakan akan mampu 

memproyeksi kekuatan militernya untuk mendekati dan menghancurkan 

sasaran dengan menggunakan: 

  

a) Pesawat tempur yang berpangkalan di kapal air. 

b) Rudal yang berpangkalan di kapal perang atas air.  

c) Rudal yang berpangkalan di kapal selam bawah air. 

d) Pesawat udara dan satelit pengintai serta pesawat pernika untuk 

mendukung pelaksanaan operasi. 

e) Peluru kendali yang berpangkalan di darat. 

 

3)  Tugas TNI AU Dalam Penegakkan Kedaulatan dan Hukum Di Ruang 

Udara Nasional.   Berdasarkan UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, 

dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan itu, TNI AU 

melaksanakan serangkaian kegiatan operasi udara secara terus menerus, 

berlanjut, tidak terputus, yang mencakup dalam masa damai maupun perang.  

Pada hakikatnya kepentingan pertahanan dan keamanan adalah menjamin 

keamanan dan kesinambungan pembangunan nasional di bidang ekonomi, 

politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.   TNI AU dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan nasional di 

udara, bertindak selaku kekuatan inti didukung oleh kekuatan udara lainnya, 

dapat di perankan untuk:  

 

a) Penegak Hukum Negara di Ruang Udara.     Kekuatan udara yang 

dikelola TNI AU dapat beroperasi di udara, berperan secara penuh 

sebagai penegak hukum negara di ruang udara dengan perwujudan 

sebagai penjamin ketertiban dan keamanan negara di ruang udara 

nasional terhadap setiap bentuk ancaman dan gangguan negara.   

Upaya perwujudan peran tersebut dapat berbentuk: 

 

(1) Upaya Ketertiban di Udara.    Sebagai ketertiban negara di 

udara berupaya untuk   mengendalikan, mengamati dan menindak 

setiap bentuk pelanggaran baik dari luar maupun dalam negeri. 
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(2) Upaya Keamanan Negara.  Sebagai penjamin keamanan 

negara di udara, TNI AU berupaya untuk mengamati dan menindak 

setiap bentuk ancaman maupun gangguan di ruang udara nasional. 

 

b) Sebagai Pertahanan Negara di Ruang Udara.   Kekuatan udara 

dapat diperankan sebagai kekuatan pertahanan negara di ruang udara 

untuk melindungi seluruh aset negara dari ruang udara terhadap setiap 

bentuk ancaman agresi, invasi dari luar negeri, dengan upaya 

perwujudan sebagai berikut: 

 

(1) Upaya Preventif adalah mewujudkan, membina menggelar 

kekuatan di ruang udara agar tercipta daya tangkal yang dapat 

membatalkan niat invasi/agresi dari luar negeri dalam upaya 

pertahanan negara. 

 

(2) Upaya Represif adalah upaya memukul, menghancurkan dan 

melumpuhkan potensi musuh di wilayahnya, di perjalanan dan di 

wilayah nasional baik di darat, di laut maupun di udara untuk 

menggagalkan musuh dalam upaya agresi dan invasi ke wilayah 

nusantara. 

 

Penutup 

 

21. Kesimpulan.   Dari Beberapa uraian-uraian di atas, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

  

a. Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Indonesia belum masuk 

dalam rancangan perundang-undangan secara lengkap namun dengan 

disahkannya PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara 

Nasional, sebagian besar keberadaan ADIZ sudah diatur dalam hukum nasional 

dimana didalamnya diatur syarat-syarat wilayah udara nasional.     

 

b. Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Indonesia untuk wilayah 

pulau Jawa, Bali dan Madura merupakan upaya pemerintah Indonesia melakukan 

pengamanan wilayahnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan objek vital, 
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pusat-pusat pemerintahan dan markas-markas TNI yang pada umumnya berada di 

Pulau Jawa.  Penetapan koordinat dan luas wilayah ADIZ Indonesia tercantum 

pada Aeronautical Information Publication (AIP) yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.   

 

c. Pembentukan dan pernyataan ADIZ yang meliputi seluruh wilayah NKRI 

termasuk ZEE merupakan suatu keniscayaan.   Kohanudnas sebagai unsur 

terdepan dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional harus diperkuat 

dengan kekuatan udara yang memadai agar ADIZ di wilayah udara tersebut dapat 

berlaku efektif. 

 

22. Saran.   ADIZ Indonesia sampai saat ini hanya merupakan gambar letak dan 

koordinat yang telah dipublikasikan secara internasional di dalam Aeronautical Information 

Publication (AIP), akan tetapi persyaratan dan prosedur ADIZ Indonesia itu sendiri belum 

ada dalam aturan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga 

disarankan sebagai berikut: 

 

a. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Perhubungan dan Kementrian 

Pertahanan perlu mengkaji kembali penempatan zona ADIZ di wilayah Indonesia 

sebagaimana telah ditetapkan saat ini dalam AIP maupun Peta Penerbangan TNI 

Angkatan Udara, hal ini disebabkan bahwa penempatan zona ADIZ di atas wilayah 

laut Jawa sebagai laut dalam (internal waters) dan di atas selat Sunda sebagai 

ALKI I sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut 1982, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-

Undang No. 17 tahun 1985. 

 

b.    Pelaksanaan tugas Kohanudnas saat ini sangat memerlukan dasar hukum 

bagi terlaksananya penegakan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum 

yang sudah berlaku untuk itu konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 

Pengamanan Wilayah Udara Nasional yang merupakan rancangan peraturan 

perundang-undangan dapat digunakan sebagai dasar hukum penegakan 

kedaulatan harus segera dapat diselesaikan.    

c. Perlu pengkajian kembali keberadaan ADIZ di atas udara Pulau Jawa 

maupun di atas laut Jawa, mengingat Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 
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UNCLOS 1982 tentang ALKI, sehingga penetapan ADIZ di atas laut Jawa sudah 

tidak sesuai lagi, dan tentunya harus menjadi suatu pemikiran bagi semua pihak, 

perlu ditetapkan ADIZ Indonesia bukan hanya berada di atas ruang udara pulau 

Jawa menuju kearah ZEE, akan tetapi penentuan ADIZ disesuaikan dengan arah 

ancaman di wilayah kedaulatan udara Republik Indonesia dan harus berintegrasi 

dengan kekuatan Pertahanan Udara (Hanud) maupun pola pertahanan wilayah 

udara nasional.   

 

23. Wusana kata.   Demikian naskah tentang Penerapan Air Defence Identification 

Zone (Adiz) Indonesia Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Udara Nasional Ditinjau 

Dari Segi Hukum Internasional, semoga dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi 

pimpinan TNI Angkatan Udara dalam menentukan kebijakan selanjutnya. 
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