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Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan
beberapa hal penting, pertama, mengidentifikasi kesesuaian antara
asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan

Pemberantasan

Kegiatan

Perikanan

Liar.

kedua,

i

menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan
terkait Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar yang berpotensi
disharmoni/tumpang tindih. Ketiga, mengidentifikasi kendala
dan/atau efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan di
lapangan yang terkait Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar.
Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja
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Perikanan

Liar
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Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja
Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar memberikan rekomendasi
agar kegiatan perikanan liar dapat dicegah dan diberantas, baik
melalui perubahan

beberapa peraturan perundang-undangan

terkait, perbaikan kebijakan di bidang perikanan, serta penegakan
hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas
masukan dan saran-sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis,
khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan
pemikirannya dalam berbagai forum Pokja ini. Kami menyadari
masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan
sumbangan

pemikiran

untuk

melakukan

evaluasi

hukum

mengenai kegiatan perikanan liar, mengingat keterbatasan waktu,
kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kritik,
saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan
dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini.
Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam
rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar ini dapat menjadi
bahan untuk pembangunan hukum di bidang perikanan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia
dengan potensi dan kekayaan alam berlimpah sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa, memiliki makna yang sangat penting bagi
bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta
media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu
kesatuan ideologi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan
dalam satu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan
merupakan

salah

satu

negara

yang

memiliki

garis

pantai

terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia
terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua
Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam
percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis
yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan
serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang
kelautan.
Di

samping

keunggulan

yang

bersifat

komparatif

berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah
laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang
sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi
tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya,
kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan
tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu,
1

laut

Indonesia

harus

dikelola,

dijaga,

dimanfaatkan,

dan

dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang
diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kekayaan yang ada,
keunggulan komparatif yang dimiliki perlu dijabarkan menjadi
kekayaan yang komparatif.
Namun baru Tahun 2014 Indonesia memiliki UndangUndang tentang Kelautan yang disahkan dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini memang sedikit
disayangkan, karena bangsa Indonesia ditinjau dari kacamata
sejarah merupakan bangsa yang diakui dunia memiliki peradaban
maritim yang besar, baru memiliki payung hukum tentang
kelautan setelah 69 tahun merdeka sedangkan Indonesia juga
telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On
The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut). Berlakunya Undang-Undang Kelautan ini
sangat penting, karena akan berperan sebagai regulasi yang
secara komprehensif mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
kelautan Indonesia secara terpadu, mulai dari perencanaan,
pemanfaatan,

sampai

penegakan

hukumnya,

yang

menjadi

persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam
rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Setiap negara memiliki hak untuk menegakkan hukum di
wilayah negaranya, begitu pula dengan Indonesia. Sebagai negara
yang memiliki perairan yang luas, Indonesia memiliki hak untuk
mengatur

perairan

yang

terbentang

luas

yang

mengelilingi

negaranya. Menegakkan hukum di perairan adalah sebuah
tantangan dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan yang
ada di perairan yang bahkan melebihi segala permasalahan yang
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ada di daratan. Karena itulah pada tanggal 13 Desember 1957
Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan suatu pernyataan
(deklarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia. Deklarasi ini
dikenal dengan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa :
1. Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan
pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak
memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang
wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan
demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional
yang berada dibawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.
2. Lalu lintas yang damai di perairan ini bagi kapal-kapal asing
dijamin

selama

dan

sekedar

tidak

bertentangan

dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara
Indonesia.
3. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil)
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang
terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekaslekasnya dengan undang-undang.
Penegakan hukum merupakan salah satu syarat untuk
mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penegakan
hukum ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi
pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72,5%
memberi tantangan besar bagi TNI AL, Polisi Air, dan Instansi
terkait untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap
yurisdiksi Indonesia. Praktik penangkapan ikan secara ilegal
(Illegal Fishing) merupakan satu dari sekian pelanggaran yang
paling

masif

dilakukan

di

wilayah

perairan

Indonesia.

Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) dilakukan oleh
kapal ikan asing yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah
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perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa
mengantongi izin dari pemerintah. Praktik ini jelas telah sangat
merugikan negara setiap tahunnya, bahkan menurut Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencapai Rp 240
triliun. Tidak hanya itu, praktik illegal fishing juga menyebabkan
kerugian

lainnya,

yakni

kerusakan

ekosistem

laut.

Pusat

Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
mengungkap data, di mana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia
yang tergolong sangat baik, sementara 27,18% nya digolongkan
dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45%
berada dalam kondisi buruk. Kerusakan terumbu karang ini
sebagian

besar

disebabkan

oleh

praktik illegal

fishing yang

menggunakan bahan beracun dan alat tangkap terlarang. Hal ini
menimbulkan masalah serius, karena terumbu karang adalah
rumah bagi ikan, dan jika kita berlogika secara sederhana saja,
kerusakan

terumbu

karang

artinya

kerusakan

terhadap

kehidupan ikan itu sendiri. Tentu hal tersebut berdampak bagi
sekitar 2,2 juta nelayan di seluruh Indonesia, yang dapat
dipastikan akan kehilangan mata pencahariannya. Dapat dilihat
bahwa praktik illegal fishing, yang oleh masyarakat internasional
telah

diklasifikasikan

sebagai

kejahatan

transnasional

dan

terorganisasi (transnational and organized crime), dipastikan akan
menciptakan sederetan masalah jika kondisi buruk ini tidak
segera diselesaikan.
Jika kita menelaah lebih lanjut mengenai unsur dari IUU
Fishing itu sendiri, berdasarkan International Plan of Action to
Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun
2001,

yang

dimaksud

kegiatan

perikanan

yang

dianggap

melakukan illegal fishing adalah:
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1. kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan
yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara
tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan;
2. kegiatan

perikanan

yang

dilakukan

oleh

kapal

yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota
dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan
tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan
pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya
yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan
tersebut

mengikat

anggotanya,

bagi

ataupun

negara-negara
bertentangan

yang

menjadi

dengan

hukum

internasional lainnya yang relevan;
3. kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional
atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota

organisasi

pengelolaan

perikanan

regional terhadap organisasi tersebut;
4. kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling
umum terjadi di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara
Republik

Indonesia

adalah

pencurian

ikan

oleh

kapal

penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa
negara tetangga.
Sedangkan yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap
melakukan Unreported Fishing adalah:
1. kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan
secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang,
yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan;
2. kegiatan

perikanan

kompetensi Regional

yang

dilakukan

Fisheries

Management

di

area

Organization
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(RFMO) yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak
benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari
organisasi tersebut.
Sementara yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap
melakukan Unregulated Fishing adalah:
1. kegiatan

perikanan

yang

dilakukan

di

area

kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal
tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera
suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi
tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan
melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi
dan pengelolaan organisasi tersebut;
2. kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau
untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi
dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan
melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara
untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya
alam

hayati

internasional.

laut

sesuai

dengan

ketentuan

hukum

1

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan
terdapat 14 (empat belas) zona fishing ground di dunia, saat ini
hanya 2 (dua) zona yang masih potensial, dan salah satunya
adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat
potensial dan rawan terjadinya IUU Fishing adalah Laut Malaka,
Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan
sekitar Maluku dan Papua. Dengan melihat kondisi seperti ini IUU
Fishing dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di
Perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya

1

http://www.djpt.kkp.go.id/ , diakses pada tanggal 21 januari 2016 pukul 09.28 WIB.
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perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
Indonesia mengalami over fishing.2
Penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Indonesia
telah mengakibatkan kerugian negara yang besar, baik secara
ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan, serta
mengancam

tercapainya

tujuan

pengelolaan

perikanan.

Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal memerlukan
upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan
kekuatan antar lembaga pemerintahan terkait strategi yang tepat,
memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan
efisien,

mampu

menimbulkan

efek

jera,

serta

mampu

mengembalikan kerugian negara.
Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki
serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap
tindakan illegal fishing, salah satunya adalah dimungkinkannya
dilakukan

penenggelaman

kapal

yang

terbukti

melakukan

penangkapan ikan tanpa izin. Sayangnya sudah 5 (lima) tahun
sejak keberlakuan regulasi ini, belum pernah dimaksimalkan oleh
pemerintah

dalam

rangka

penegakkan

hukum

di

wilayah

perairannya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya
koordinasi dari instansi-instansi yang memiliki kewenangannya
masing-masing, misalnya TNI AL, Polisi Air, Kapal Pengawas
Perikanan (dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan), sampai
Kesatuan

Penjaga

Laut

dan

Pantai

(dibawah

Kementerian

Perhubungan), yang menggunakan prinsip multi agency multi task.
2

Dina Sunyowati, Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di
Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Liber Amicorum Prof.Dr.Etty
R.Agoes,SH.,LLM, Remaja Rosdakarya, Bandung, September, 2013, hal. 438
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Walaupun di atas kertas setiap instansi memiliki peranan yang
berbeda, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan,
sehingga terjadi kebingungan dalam hal melaksanakan penegakan
hukum. Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum,
inefisiensi anggaran dan konflik antar instansi pemerintah, yang
hal tersebut pantang terjadi jika ingin mempertahankan laut
Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk menciptakan suatu
koordinasi antar instansi demi terciptanya efisiensi dan efektivitas
dalam

pelaksanaan

pengamanan

dan

penegakan

hukum.

Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005,
telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)
sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar
instansi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut.
Sayangnya kewenangan “koordinasi” yang diberikan terlampau
lemah sehingga pada akhirnya tidak memberi pengaruh apapun.
Untuk merevitalisasi Bakorkamla, berdasarkan Pasal 59 ayat 3
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,maka
dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Peraturan
Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
Bukan

hanya

Bakamla,

khusus

untuk

pemberantasan

penangkapan ikan secara liar, juga dibentuk satuan tugas
(satgas), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015
tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara
Ilegal (illegal Fishing).
B. Permasalahan
Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa
permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan

analisis

dan

evaluasi

hukum

dalam

rangka
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pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU Fishing). Adapun
permasalahan dalam kegiatan ini adalah:
1. Bagaimana

kesesuaian

antara

peraturan

perundang-

undangan yang terkait dengan Pemberantasan kegiatan
perikanan liar (IUU Fishing), dengan asas materi muatan
peraturan perundang-undangan?
2. Apakah

peraturan

pemberantasan

perundang-undangan

kegiatan

perikanan

liar

terkait

(IUU

Fishing)

berpotensi tumpang tindih atau disharmoni?
3. Apakah kendala penerapan peraturan perundang-undangan
terkait pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU Fishing) di
lapangan?
4. Bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan terkait
pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU Fishing) di
lapangan?
C. Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum
dalam rangka pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU
Fishing) adalah :
1. Menilai kesesuaian antara asas materi muatan peraturan
perundang-undangan

dan

indikator

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan
kegiatan perikanan liar (IUU Fishing).
2. Menilai peraturan perundang-undangan yang disharmoni
atau

tumpang

tindih

terkait

pemberantasan

kegiatan

perikanan liar (IUU Fishing) berdasarkan 4 (empat) aspek
yaitu

aspek

kewajiban;

kewenangan

aspek

pemerintah;

perlindungan;

dan

aspek
aspek

hak

dan

penegakan

hukum.
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3. Menganalisis kendala dan implementasi penerapan peraturan
perundang-undangan

terkait

pemberantasan

kegiatan

perikanan liar (IUU Fishing) di lapangan.
4. Menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan
terkait pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU Fishing).

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
Analisis

dan

evaluasi

hukum

ini

dilakukan

terhadap

peraturan perundang-undangan terkait IUU Fishing yang terdiri
atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
dan Peraturan Menteri.
Adapun

rincian

peraturan

perundang-undangan

yang

dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang:
1) Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1983

tentang

Zona

Ekonomi Ekslusif Indonesia;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention On The Law Of The Sea
(UNCLOS);
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia;
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan;
5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

2.

Peraturan Pemerintah:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak
dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas
Damai Melalui Perairan Indonesia;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak
dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Air
Laut Kepulauan Melalui Alur-Alur Laut Yang Ditetapkan;
3) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Usaha Perikanan;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumberdaya Ikan.

3. Peraturan Presiden:
1) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan
Keamanan Laut;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan
Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum
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Analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pemberantasan
kegiatan

perikanan

liar

(IUU

Fishing)

dilakukan

dengan

menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan
melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa
Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya,
dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang
berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi.
Pengumpulan data dalam analisis dan evaluasi dilakukan
dengan menggunakan studi kepustakaan, yang sumber datanya
diperoleh dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan,
Putusan

Mahkamah

Konstitusi

serta

dokumen

hukum

lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan kegiatan
perikanan liar (IUU Fishing).
2) Bahan hukum sekunder,

yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang,
dokumen

penyusunan

peraturan

yang

terkait

dengan

penelitian ini dan hasil-hasil penelitian, kajian, jurnal dan
hasil pembahasan dalam berbagai media.
3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, seperti
kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang
dipergunakan

untuk

melengkapi

data

dalam

rangka

melakukan analisis dan evaluasi hukum.
Untuk mendukung analisis terhadap data sekunder, maka
kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini juga dilengkapi dengan
diskusi (focus group discussion/FGD), rapat dengan Narasumber
dan, pemangku kepentingan. Selain itu, juga dilaksanakan
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Diskusi Publik di Manado, Sulawesi Utara, dalam rangka
mempertajam analisis.
Instrumen Analisis dan Evaluasi empiris berupa matriks
masalah-masalah yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan dan aspek budaya hukum.
Analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan beberapa
dimensi

penilaian,

yaitu:

1)

penilaian

ketentuan

pasal

berdasarkan kesesuaian asas peraturan perundang-undangan; 2)
penilaian berdasarkan potensi disharmoni, baik antarperaturan
perundang-undangan, maupun antarpasal dalam satu peraturan
perundang-undangan; dan 3) penilaian berdasarkan efektivitas
implementasi
penilaian

peraturan

ketiga

perundang-undangan.

dimensi

tersebut

dapat

Penggunaan

diuraikan

sebagai

berikut:
1. Penilaian berdasarkan kesesuaian asas
Setiap ketentuan pasal dinilai kesesuaiannya dengan asas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang
Peraturan

Nomor

12

Tahun

2011

Perundang-Undangan.

tentang

Adapun

Pembentukan

asas-asas

yang

digunakan dalam analisis dan evaluasi ini adalah:
a. asas

kejelasan

rumusan,

bahwa

setiap

peraturan

perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika,
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam pelaksanaan;
b. asas materi muatan. Materi muatan peraturan perundangundangan

harus

mencerminkan

asas

materi

muatan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yaitu:
1) Pengayoman
Materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman
masyarakat.
2) Kemanusiaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak
asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3) Kebangsaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4) Kekeluargaan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat
dalam setiap pengambilan keputusan.
5) Kenusantaraan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah
Indonesia

dan

materi

muatan

peraturan

perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
6) Bhineka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7) Keadilan
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi
setiap warga negara.
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak
boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan
latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan,
gender, atau status sosial.
9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan kepastian hukum.
10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Setiap

materi

muatan

harus

mencerminkan

peraturan

perundang-undangan

keseimbangan,

keserasian,

dan

keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan
kepentingan bangsa dan negara.
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2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama
untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:
a) kewenangan, b) hak dan kewajiban, c) perlindungan, dan d)
penegakan hukum.
3. Penilaian Berdasarkan Efektivitas Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai kejelasan tujuan yang

hendak dicapai serta

berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat
sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan terkait IUU Fishing sesuai dengan yang
diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris
yang

terkait

dengan

implementasi

peraturan

perundang-

undangan yang terkait dengan IUU Fishing.
Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan
dengan kegiatan meliputi:
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan
yang terkait IUU Fishing. Inventarisasi juga dilakukan
terhadap

data

dukung

berupa

Putusan

Mahkamah

Konstitusi mengenai hasil pengujian undang-undang yang
terkait.

Putusan

pengujian

Mahkamah

peraturan

Agung

mengenai

perundang-undangan

di

hasil
bawah

undang-undang yang terkait, dan perjanjian internasional
yang terkait;
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2. Melakukan analisis terhadap pemenuhan indikator asas
pada masing-masing peraturan perundang-undangan terkait
IUU Fishing;
3. Menginventarisir

secara

normatif

dan

empiris

potensi

tumpang tindih dan disharmoni dalam 4 (empat) aspek yaitu
aspek kewenangan antar sektor pemerintahan, hak dan
kewajiban antar pemangku kepentingan, perlindungan, dan
penegakan hukum;
4. Melakukan

analisis

dan

penilaian

terhadap

efektivitas

Implementasi peraturan perundang-undangan berdasarkan
temuan normatif dan empiris terkait IUU Fishing;
5. Menyusun simpulan dan rekomendasi.
F. Sistematika Penulisan
Analisis dan Evaluasi ini akan disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
Bab I memuat Pendahuluan yang didalamnya menguraikan
beberapa aspek, mulai dari latar belakang, pemilihan isu, paparan
isu aktual disertai data awal serta permasalahan yang dihadapi
masyarakat. Selain itu, didalam pendahuluan berisikan tujuan,
ruang lingkup dan metode analisis dan evaluasi.
Bab II

mengenai Politik Hukum Pemberantasan IUU Fsihing.

Bab ini akan menguraikan mengenai politik hukum yang tertuang
dalam peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan arah
kebijakan dari Pemerintah atau Negara dalam pemberantasan IUU
Fishing.
Bab III mengenai Analisis dan Evaluasi Peraturan PerundangUndangan

terhadap

Kesesuaian

Asas-Asas.

Bab

ini

akan

menguraikan kesesuaian ketentuan pasal-pasal dalam suatu
peraturan

perundang-undangan

terhadap

asas

peraturan
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perundang-undangan berdasarkan kejelasan rumusan dan asas
materi muatan. Untuk memudahkan dalam membaca, bab ini
divisualisasikan dalam bentuk tabel.
Bab IV mengenai Analisis dan Evaluasi Berdasarkan Potensi
Disharmoi

Peraturan

menguraikan

analisis

Perundang-Undangan.
dan

evaluasi

Bab

berdasarkan

ini

akan
potensi

disharmoni, baik antarpasal maupun antarperaturan perundangundangan.
Bab V

mengenai

Analisis

dan

Evaluasi

Berdasarkan

Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Analisis
dan evaluasi terkait efektivitas dapat terkait dengan substansi
hukum, struktur hukum, budaya hukum, maupun pelayanan
hukum.
Bab VI memuat Simpulan dan Rekomendasi dari hasil analisis
dan evaluasi. Rekomendasi terdiri dari rekomendasi umum, yang
berisi saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum,
ataupun budaya hukum, sedangkan rekomendasi khusus berisi
saran normatif, yang didasarkan pada hasil analisis pada Bab III,
Bab IV, dan Bab V.
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BAB II
POLITIK HUKUM
PEMBERANTASAN KEGIATAN PERIKANAN LIAR (IUU FISHING)
Politik hukum yang dimaksud dalam laporan ini adalah arah
kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan
hukum

dalam

rangka

pemberantarasn

IUU

Fishing,

yang

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan3. Dengan kata
lain,

bahwa

salah

satu

perwujudan

dari

politik

hukum

pemberantasan IUU Fishing di antaranya berupa peraturan
perundang-undangan. Bab ini akan menguraikan politik hukum
pemberantasan IUU Fishing yang terkandung dalam UndangUndang tentang Perikanan, sebagai undang-undang utama (terkait
langsung) dengan bahasan laporan, dan juga politik hukum
undang-undang lain yang terkait dengan pemberantasan IUU
Fishing.
Arah kebijakan dan strategi peningkatan tata kelola sumber
daya laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta
pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan difokuskan pada
meningkatkan

tata

kelola

sumberdaya

kelautan,

dengan

mengupayakan konservasi, rehabilitasi kawasan yang rusak serta
pengendalian

dan

pengawasan

pemanfaatan

sumber

daya

kelautan, termasuk IUU Fishing. Hal ini tertuang dalam Buku II
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 (halaman 10-44).

3

[1] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/480-politik-perundang-undangan.html
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A. Politik Hukum Pemberantasan IUU Fishing Dalam UndangUndang tentang Perikanan
Politik Hukum Pemberantasan IUU Fishing, secara umum
dapat merujuk pada Undang-Undang tentang Perikanan, yaitu
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut:
Undang-Undang

Perikanan).

Undang-Undang

Perikanan

dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan utama
yang

mencerminkan

Fishing.

Mengapa

menimbang

politik

hukum

utama,

karena

Undang-Undang

pemberantasan
dalam

tersebut,

IUU

konsideran

memuat

masalah

sumber daya perikanan di perairan Indonesia baik dari aspek
filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini menunjukkan
bahwa politik hukum pemberantasan IUU Fishing secara
nasional secara umum tertuang dalam undang-undang ini.
Dengan demikian Undang-Undang Perikanan dapat dijadikan
rujukan

(mempunyai

fungsi

payung)

bagi

peraturan

perundang-undangan lain yang akan mengatur terkait dengan
sumber daya perikanan.
Dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum
dari undang-undang ini terkandung makna bahwa bidang
perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis
dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karenanya,
pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya
berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya
dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan,
dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan,
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serta

terbinanya

kelestarian

sumber

daya

ikan

dan

lingkungannya.
Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu
mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan
kebutuhan

hukum

dalam

rangka

pengelolaan

dan

pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat
menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu
dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik
menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek
hukum.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 dinyatakan bahwa perubahan terhadap UndangUndang

Nomor

31

menekankan

pada

berkembang,

di

Penangkapan

ikan

Tahun
isu-isu

2004
masalah

antaranya
yang

tentang

masalah

berlebih,

Perikanan

perikanan
illegal

pencurian

yang
fishing.

ikan,

dan

tindakan illegal fishing lainnya, tidak hanya menimbulkan
kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan
nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha
perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan
dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di
bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam
rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali
dan berkelanjutan.
Kelemahan
perikanan

antara

pada
lain

aspek
belum

manajemen
terdapatnya

pengelolaan
mekanisme

koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan
perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain
terjadinya

benturan

kepentingan

dalam

pengelolaan
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perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah
penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau
kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di
bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan
negeri tersebut.
Melihat

beberapa

kelemahan

yang

terdapat

dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di
atas,

maka

dirasa

perlu

untuk

melakukan

perubahan

terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi:
Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum
menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi
penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di
bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda),
hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu
pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di
bidang

perikanan,

termasuk

kemungkinan

penerapan

tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang
beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain
kepelabuhan

perikanan,

kesyahbandaran.

Ketiga,

konservasi,
diperlukan

perizinan,

perluasan

dan

yurisdiksi

pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada
keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan
kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan
ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan,
pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.
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B. Politik Hukum Pemberantasan IUU Fishing dalam Peraturan
Perundang-Undangan Lain Yang Terkait
Politik hukum pemberantasan IUU Fishing dalam UndangUndang Perikanan yang sangat ideal, perlu disandingkan
dengan politik hukum yang terkandung dalam undang-undang
terkait lainnya, untuk dapat menilai apakah saling mendukung
satu sama lain, atau tidak. Untuk mengukur apakah politik
hukum

undang-undang

terkait

lainnya

mendukung

pemberantasan IUU Fishing atau tidak, maka Kelompok Kerja
menentukan beberapa kriteria yang diambil dari kata kunci
arah pemberantasan IUU Fishing yang terkandung dalam
Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum dari UndangUndang

Perikanan,

Undang-Undang

yang

merupakan

Perikanan

itu

politik

sendiri.

hukum

Beberapa

dari

kriteria

tersebut adalah:
-

Pengelolaan sumber daya laut dilakukan berdasarkan
keadilan;

-

Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya;

-

Mengutamakan perluasan kesempatan kerja;

-

Dalam rangka peningkatan taraf hidup bagi nelayan,
pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait
dengan kegiatan perikanan;

-

Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya;

-

Mencegah timbulnya kerugian bagi negara;

-

Tidak mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya
ikan;

-

Meningkatkan usaha perikanan (sumber daya kelautan)
nasional;
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-

Mengoptimalkan penegakan hukum di laut;

-

Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang perikanan;
dan

-

Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan
berkelanjutan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 Bab II angka Romawi II angka 2 yang salah satunya
menguraikan mengenai Tantangan di bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, bahwa kemajuan dapat
diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya alam daratan
dan sumber daya kelautan, yang tersebar di wilayah laut
teritorial, zona ekonomi ekslusif sampai dengan 200 mil
laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang
jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut (lihat: halaman 23/57
Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025).
Makna yang terkandung dalam salah satu politik hukum
undang-undang

ini

mendukung

politik

hukum

pemberantasan IUU Fishing, yaitu memenuhi kriteria „dalam
rangka meningkatkan usaha perikanan (sumber daya
kelautan) nasional‟.
2. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

1985

tentang

Pengesahan United Nations Convention on the Law of
the Sea (UNCLOS) 1982
Dalam

penjelasan

undang-undang

ini

diuraikan

beberapa rezim hukum yang diakui oleh UNCLOS, di
antaranya:
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-

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai
Negara Kepulauan;

-

Kewenangan Negara Kepulauan yang dapat menarik garis
dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan
titik terluar pulau-pulau sebagai kesatuan utuh;

-

Berlakunya hak lintas damai kapal Negara lain;

-

Negara

kepulauan

wajib

menghormati

hak-hak

tradisional penangkap ikan dan kegiatan lain yang sah
dari negara-negara lain;
-

Diakuinya batas laut territorial dan zona tambahan;

-

Diakuinya

zona

Indonesia

mempunyai

melakukan

ekonomi

eksplorasi,

ekslusif

hak

(ZEE),

dan

di

berdaulat

eksploitasi,

mana
untuk

pengelolaan

dan

konservasi sumber kekayaan alam hayati maupun non
hayati di wilayah ZEE;
-

Diakuinya landas kontinen;

-

Diakuinya laut lepas di luar ZEE, laut territorial perairan
pedalaman dan perairan kepulauan.
Terkait dengan bidang perikanan, di antara rezim

hukum laut yang diakui dalam UNCLOS, ZEE merupakan
rezim hukum laut yang sangat menguntungkan bagi
Indonesia. Oleh karenanya, dengan mengesahkan UNCLOS
1982 ini, maka sesungguhnya mendukung politik hukum
pemberantasan IUU Fishing, karena memenuhi kriteria:
„dalam rangka meningkatkan usaha perikanan (sumber
daya kelautan) nasional‟.

3. Undang-Undang
Pengelolaan

Nomor

Wilayah

27

Pesisir

Tahun
Dan

2007

tentang

Pulau-Pulau

Kecil
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(sebagaimana

telah

diubah

dengan

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
Didalam konsiderans menimbang disebutkan bahwa
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekayaan
yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya
dan

dimanfaatkan

untuk

sebesar-besar

kemakmuran

rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang
akan datang. Disebutkan pula bahwa wilayah ini memiliki
keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan
sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya,
lingkungan sebagai penyangga kedaulatan bangsa. Oleh
karena itu perlu dikelola secara baik. Dampak aktivitas
manusia harus dapat dikendalikan agar wilayah pesisir
dapat dipertahankan untuk konservasi. Ditegaskan pula
dalam Penjelasan Umum undang-undang ini bahwa perlu
ada dorongan kepada masyarakat untuk mengelola wilayah
pesisir dengan baik, yaitu dengan memberikan insentif bagi
yang melakukan, dan memberi sanksi bagi yang merusak.
Memperkuat politik hukum yang ada dalam UndangUndang

Nomor

27

Tahun

2007,

Undang-Undang

perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
menegaskan

dalam

Penjelasan

Umum

bahwa

Negara

bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak
lain

(perseorangan

atau

swasta)

melalui

mekanisme

perizinan. Sedangkan mekainsme HP-3 (Hak Penguasaan
Perairan Pesisir) dihapuskan, karena dianggap mengurangi
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kewenangan dan tanggung jawab Negara terhadap wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dengan demikian, undang-undang ini mendukung
politik

hukum

pemberantasan

IUU

Fishing,

karena

mendukung tiga kriteria arah politik hukum UndangUndang Perikanan, yaitu: 1) Pembangunan pengelolaan
perikanan (dalam hal ini sumber daya perairan di wilayah
pesisir)

secara

terkendali

Mengoptimalkan

penegakan

dan

berkelanjutan;

hukum;

3)

2)

Mendorong

terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya
(dalam hal ini lingkungan wilayah pesisir).
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia
Didalam

konsiderans

menimbang

undang-undang

tersebut memuat tentang wilayah perairan Negara Republik
Indonesia yang berdaulat baik dari aspek filosofis, yuridis,
maupun sosiologis. Dalam batang tubuh dan penjelasan
umum dari undang-undang ini terkandung makna bahwa
Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan,
segala

perairan

disekitar,

diantara

dan

yang

menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau
yang

termasuk

daratan

Negara

Republik

Indonesia,

merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara
Republik

Indonesia

sehingga

merupakan

bagian

dari

perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan
Negara Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga
memperhatikan

konvensi

UNCLOS

tahun

1982

sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.
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Undang-Undang ini sebagai lanjutan dari dan mempertegas
rezim hukum laut Indonesia sebagaimana diatur dalam
UNCLOS, yang sebelumnya telah disahkan oleh Indonesia.
Politik

hukum

undang-undang

ini

mendukung

arah

pemberantasan IUU Fishing yang tercantum dalam UndangUndang Perikanan, karena sesungguhnya undang-undang
ini memberikan landasan bagi pelaksanaan pemberantasan
IUU Fishing, khususnya mengenai batas-batas wilayah
kedaulatan NKRI.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Dalam konsiderans menimbang, Indonesia merupakan
negara kepulauan terbesar, dengan sumber daya alam yang
berada di laut Indonesia yang memiliki posisi dan nilai
strategis dari berbagai aspek baik aspek filosofis, yuridis,
dan sosiologis. Pengelolaan sumber daya kelautan harus
dilakukan

melalui

sebuah

kerangka

hukum

untuk

memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh
masyarakat

sebagai

negara

kepulauan

yang

berciri

nusantara.
Politik hukum undang-undang ini juga dapat dilihat
dalam batang tubuh dan penjelasan umum. Dalam Pasal 17
termaktub
kelautan

politik
bidang

memfasilitasi

hukum

pemanfaatan

perikanan,

terwujudnya

yaitu

industri

sumber
dalam

perikanan,

daya

rangka
dengan

menjaga kelestarian sumber daya ikan, menjamin iklim
usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan, dan
melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka
meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.
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Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa UndangUndang Kelautan disusun untuk menegaskan Indonesia
sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
mendayagunakan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut
internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan
negara; mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai
ruang

hidup

dan

ruang

juang

bangsa

Indonesia;

memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
untuk

sebesar-besarnya

sekarang

tanpa

kesejahteraan

mengorbankan

bagi

generasi

kepentingan

generasi

mendatang.
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Undang-Undang
Kelautan memiliki politik hukum yang sangat mendukung
pemberantasan
beberapa

IUU

kriteria

Fishing,

arah

karena

politik

sejalan

hukum

IUU

dengan
Fishing,

yaitu:
-

Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya;

-

Mengutamakan perluasan kesempatan kerja;

-

Dalam rangka peningkatan taraf hidup bagi nelayan,
pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait
dengan kegiatan perikanan;

-

Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya;

-

Meningkatkan usaha perikanan (sumber daya kelautan)
nasional;

-

Mengoptimalkan penegakan hukum di laut; dan

-

Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali
dan berkelanjutan.
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6.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2008

tentang

Pelayaran
Dalam konsiderans menimbang undang-undang ini
memuat masalah mengenai penyelenggaraan pelayaran
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha,
otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara,
dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan
pelayaran demi kepentingan nasional dari aspek filosofis,
yuridis dan sosiologis.
Sedangkan dalam batang tubuh dan penjelasan umum
Undang-Undang

ini

dijelaskan

bahwa

posisi

strategis

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan
secara

maksimal

sebagai

modal

dasar

pembangunan

nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Sehingga dalam rangka pembangunan nasional tersebut
diperlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien
dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika
pembangunan di laut. Angkutan laut sebagai salah satu
moda transportasi, juga harus disusun dan ditata satu
kesatuan sistem dengan transportasi nasional yang terpadu
mengingat

pentingnya

peran

transportasi

laut

yang

menguasai hajat hidup orang banyak, maka keberadaanya
dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh
pemerintah. Selain itu istilah “pelayaran sebagai sebuah
sistem telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan,
kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta
perlindungan

lingkungan

maritim,

yang

memerlukan

penyesuaian kebutuhan dengan perkembangan zaman
serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Dalam hal “perlindungan lingkungan maritim yang
menjadi bagian dari sistem transportasi nasional” inilah,
maka Undang-Undang Pelayaran ini ikut mendukung
politik hukum pemberantasan IUU Fishing, karena sejalan
dengan kriteria: mendorong terbinanya kelestarian sumber
daya ikan dan lingkungannya.
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI
BERDASARKAN KESESUAIAN ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENILAIAN TERHADAP UNDANG -UNDANG
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaiman telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
Penilaian dilakukan terhadap pasal-pasal yang berlaku, artinya terhadap pasal-pasal yang
ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dengan memperhatikan perubahannya,
yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 terdiri dari 111 pasal, dengan adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, maka jumlah pasal yang ada
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dikurangi 1 pasal (dicabut) dan ditambahkan
23 pasal sisipan. Berikut tabel penilaian terhadap pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan
kesesuaian indikator asas:
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi

1.

Cabut

Pasal 2

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). asas adalah nilai-nilai
yang menjiawai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan
petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, elaborasi asas cukup ada dalam
naskah akademik.

√

2.

Pasal 3

Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator kepentingan bangsa.
Catatan :
Penyebutan tujuan pengelolaan perikanan tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan
dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan,
maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar
dapat dioperasionalkan. Sebaiknya direvisi atau dicabut.

√

3.

Pasal 561) Diatur lebih lanjut oleh PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Pasal 18 ayat (1) membolehkan
penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya diperbolehkan dalam pelaksanaan penelitian perikanan
sepanjang bahan tersebut merupakan obyek penelitian perikanan. (2) Bahan
kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau

√
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No.

Pasal

4.

Pasal 72
-pasal
83

5.

Pasal 84
–pasal
105

6.

Pasal 93
(1), (2)

Analisis
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau
dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lainnya. (3) Bahan biologis yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak
lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
Oleh karenanya, Pasal 56 yang mendelegasikan kepada PP, harus
memberikan rambu-rambu yang jelas, bahan apa yang tidak boleh
dipergunakan dalam penelitian, karena jika PP nya membolehkan maka
pelaksanaannya akan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
Hukum acara perikanan seharusnya diletakkan setelah hukum materiilnya

Ketentuan pidana merupakan hukum materiil pidana perikanan, sehingga
seharusnya diletakkan sebelum hukum acara peradilan perikanan.
Namun sayangngya petunjuk No. 115 dan No. 220 dalam teknik penulisan
peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, menentukan bahwa ketentuan materiil diletakan mendahului
ketentuan formilnya.
Memenuhi prinsip NKRI dengan indikator nasionalisme, namun tidak sesuai
dengan UNCLOS, yang mengatur bahwa pidana penjara tidak boleh

Rekomendasi
Revisi Cabut

√

√

√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

diberlakukan bagi orang asing yang melintasi wilayah ZEE.
7.

Pasal
102

Menyesuaikan dengan UNCLOS, maka pasal 102 ini diatur, namun pasal ini
pada pelaksanaannya berpotensi konflik dengan pasal 93.

√

8.

Pasal 76

Masa penahanan yang hanya 10 hari dipandang sangat memberatkan JPU,
karena terlalu singkat, sedangkan perkara IUU Fishing bukan perkara yang
mudah ditangani, banyak faktor yang dapat menghambat proses penuntutan.

√

9.

Pasal 76
A

Bertentangan dengan Pasal 69 yang berbunyi:

√

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik
dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa
pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.
Pada praktik di lapangan, dikeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, yang menyebutkan”
“Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
di maksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat
melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman
kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat(4) ini, Ketua Pengadilan Negeri
tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan”
Pasal ini berpotensi konflik dalam penegakannya.
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No.
10.

Pasal
Pasal
83A

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

Ketentuan Pasal 83 A terkait ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut yang
menyatakan sanksi pemulangan pelaku WNA sepanjang tidak ada perjanjian
antar negara Indonesia dengan negara asal pelaku. Namun jika di dalam kapal
terkait terdapat narkotika dan obat berbahaya lainnnya maka terhadap
pelaku termasuk WNA tetap dapat dipidana.

√

Hal yang luput dari pembentuk Pasal 83 A adalah, kalimat, “in the absence of
agreements to the contrary the States concerned..”, dan Pasal 27 tentang
Criminal Jurisdiction on board a foreign ship” dan kekecualiannya.

11.

1) Untuk ayat (1), perlu diperhatikan juga kemungkinan terjadinya tindak pidana
lain, yang seringkali terjadi terhadap kejahatan perikanan, seperti
penyelundupan narkoba, perdagangan orang, perbudakan dan sebagainya.
Maka pemulangan harus dikecualikan bagi tersangka tindak pidana tersebut.
2) Untuk ayat (2), perlu dipertanyakan logisme nya, apakah deportasi WNA dapat
dilakukan tanpa ada tindak pidana?
3) Untuk ayat (3), belum tegas, apakah awak kapal juga termasuk ABK.
Pasal 84 Sanksi: kumulatif
Subjek

Penjara

Denda

Setiap orang

6 tahun

1,2 M

Nakhoda

10 tahun

1,2 M

Pemilik kapal

10 tahun

2M

Pemilik

10 tahun

2M

√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

pembudidaya
ikan
Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancama
pidana konsisten dalam penegakannya.
12.

Pasal 86

Sanksi: kumulatif

√

Subjek

Penjara

Denda

Pencemaran

10 tahun

2M

membudidayakan

6 th

1,5 M

Membudidayakan
ikan hasil
rekayasa genetik

6 th

1,5 M

Menggunakan
obat-obatan

6 th

1,5 M

Rasio pemidanaan tidak berpola
Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancama
pidana konsisten dalam penegakannya.
13.

Pasal 93

Sanksi: kumulatif

√
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No.

Pasal

Analisis
Subjek

Penjara

Rekomendasi
Revisi Cabut
Denda

KP Indonesia
tanpa SIPI

6 tahun

2M

KP Asing tanpa
SIPI di ZEE

6 th

20 M

KP Indonesia
tanpa SIPI asli

6 th

2M

KP Asing tanpa
SIPI asli di ZEE

6 th

20 M

Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal berbendera Indonesia terhadap
kapal berbendera asing. Sedang rasio sanksi penjara berpola 1:1.
Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk subjek hukum WNI dan
WNA sedangkan seorang WNA telah pertama memasuki wilayah Indonesia
secara tidak sah dan mengambil sumber hayati di dalam wilayah laut
Indonesia, bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum RI.
Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukan dalam pasal 102, kapal
berbendera asing tidak diberlakukan penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan
dimungkinakan untuk permohonan pembebasan kapal/orang dengan uang
jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam penegakannya.
14.

Ps 85 –
ps. 96

Tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi,
selain pelaku di lapangan saja. Sehingga ketentuan dalam Pasal 101 yang

√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

menyebut korporasi sulit untuk diterapkan.
15.

Pasal
100B

Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil .

√

Pidana alternatif:
Penjara 1 tahun atau denda 250 juta
Perlu dikaji lagi rasionya apakah denda 250 juta untuk nelayan kecil sudah
adil?

16.

Pasal
100C

Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil :

√

Denda 100 juta
Perlu dikaji lagi rasionya apakah 100 juta untuk nelayan keci sudah adil?

17.

Pasal
100D

Denda disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah sudah tepat, perlu
diharmonisasikan dengan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

18.

Pasal
101

Untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda
ditambah 1/3 dari pidana pokok.
Pasal ini menyebut perihal korporasi, namun pasal ketentuan pidana yang
dimaksud (Pasal 85 s.d. Pasal 96) tidak dilengkapi dengan perangkat aturan
yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja.
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No.
19.

Pasal
Pasal
102

Analisis
Pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE, berpotensi konflik dengan
pasal 93, khususnya masalah perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia yang
terkena pasal 93, dengan sanksi pidana yang kumulatif (penjara 6 tahun dan
denda).

Rekomendasi
Revisi Cabut
√

Ancaman penjara 6 tahun dalam hukum pidana termasuk kategori tindak
pidana “berat”.
20.

Pasal
103

Materi muatan terutama mengenai sanksi pidana masih dibedakan antara
kejahatan dan pelanggaran (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan). Tindak pidana yang merupakan pelanggaran terdapat pada 9
(sembilan) pasal dan selebihnya adalah kejahatan. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa politik kriminal pemerintah Indonesia dalam hal
mengenai perikanan, lebih mengutamakan tindakan represif dari preventif
dan rehabilitatif. Tidak ada satu ketentuan di dalam undang-undang aquo
menunjukkan niat pemerintah untuk melakukan tindakan restorative
(restorative justice). Keadaan ini tentu mengakibatkan tugas dan wewenang
aparatur hukum dan termasuk PPNS Perikanan lebih mengutamakan
memenjarakan pelaku tindak pidana dari pada merehabilitasi dan
memulihkan suatu keadaan yang telah tidak tertib. Contoh, pemusnahan
kapal-kapal ikan tidak berizin (SPI atau SKPI), merupakan contoh dari
pendekatan tersebut. Pertanyaan yang perlu diajukan: apakah memusnahkan
kapal merupakan tindakan hukum yang efisien, dibandingkan jika tindakan
tersebut diganti dengan memberikannya kepada nelayan Indonesia yang
masih memerlukan sarana perikanan yang modern?

√
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No.
21.

2.

Pasal
Pasal
104

Analisis
Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
khusus ayat (1) merupakan ketentuan mengenai “bail system” (system
jaminan) berupa uang akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak secara jelas
dan pasti serta nyata besaran uang jaminan dan diserahkan sepenuhnya
kepada hakim. Ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan kas
negara karena masalah teknis perikanan dan hal lain terkait masalah tersebut
tidak dikuasai oleh hakim. Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan
peranan unsur appraisal (penilai) yang ditunjuk Kejaksaan. Permohonan
pembebasan tindak pidana di wilayah ZEEI tentu membingungkan karena
dalam konvensi hukum laut ditegaskan bahwa sepanjang tidak ada perjanjian
(agreement) antara negara asal pelaku dan negara yang dirugikan maka
pemulangan WNA awak kapal tidak dimungkinkan dan bahkan dapat
dituntut. Hal ini, berarti pembebasan dari ancaman pidana dan
pemulangannya tidak bersifat serta merta. Apalagi jika merujuk pada
ketentuan yurisdiksi kriminal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27
Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Rekomendasi
Revisi Cabut
√

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Penilaian dilakukan terhadap pasal-pasal yang berlaku, artinya terhadap pasal-pasal yang
ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan memperhatikan perubahannya,
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yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 terdiri dari 80 pasal, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,
maka jumlah pasal menjadi bertambah 7 pasal sisipan. Berikut penilaian terhadap pasalpasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator asas:
No.

Pasal

Analisis

1.

Pasal 3

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan,
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas
adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi
pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II
Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang
menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam
naskah akademik.

2.

Pasal 4

Penyebutan tujuan pengelolaan WP3K tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan
pengelolaan WP3K dapat dituangkan dalam penjelasan umum dalam
lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya.

3.

Pasal 7

Perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci
mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indikator kewajiban
perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip kehati-hatian.

Rekomendasi
Revisi
Cabut
√

√

√

Catatan:
Namun pada ayat (2), (3), (4, dan (5), berpotensi konflik karena tidak
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi
Cabut

harmonis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya pada Lampiran UU Nomor 23
Tahun 2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren
sub bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y no. 1) ,
pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K
kepada Pemda. Untuk itu, pasal 7 ayat (2), (3), (4), dan (5) perlu
dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih
dibutuhkan.
4.

Pasal 9

Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu
diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah
konkuren pemprov dan pemkab/kota tidak lagi diberikan
kewenangan perencanaan.

√

5.

Pasal 10

Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu
diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren pemprov
dan pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan perencanaan.

√

6.

Pasal 11

Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu
diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren pemprov
dan pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan perencanaan.

√

7.

Pasal 14

Rencana zonasi WP3K ditetapkan dengan Perda. Hal ini perlu
diperjelas lagi, karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi
Cabut

tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren pemprov
dan pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan perencanaan.
8.

Pasal 20

Pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan. Perlu dijelaskan lebih
lanjut mengenai kewenangan pemda memberikan izin pengelolaan
WP3K, karena karena pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemda pembagian urusan pemerintah konkuren pemprov
dan pemkab/kota tidak lagi diberikan kewenangan pemberian izin
pemanfaatan ruang laut.

√

9.

Pasal 48

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dapat
bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak asing. Namun
tidak mengatur pembatasan keikutsertaan asing dalam pemberian
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di WP3K. Maka perlu
ditambahakan mengenai pembatasan tersebut, berupa persyaratan
dan perizinan.

√

10.

Pasal 71 pasal 72

Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan
pasal yang dikenai sanksi.

√

Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan
atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian
(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan”.
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi
Cabut

Petunjuk No. 65:
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang
sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi
administratif dalam satu bab.”

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 terdiri dari 27 pasal (berlaku seluruhnya). Berikut
tabel penilaian pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator asas:
No.

1.

Pasal

Pasal 24

Analisis

Bahwa terhadap pelanggaran dan sanksi terkait kedaulatan
teritorial NKRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi
Revisi Cabut

√

ayat (3) dari Pasal 24 ini telah dihapus dengan Pasal 72
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
Badan Koordinasi Penegakan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam pasal tersebut, sebagai penggantinya kini
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

telah dibentuk Badan Keamanan Laut sebagaimana perintah
Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan.
Maka perlu revisi terhadap Pasal 24 ini.

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari 74 Pasal (berlaku seluruhnya). Berikut
tabel penilaian pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator asas:
No.
1.

Pasal
Pasal 2

Analisis
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan,
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). asas
adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.
Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut,
cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik.

Rekomendasi
Revisi Cabut
√
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No.
2.

Pasal
Pasal 3
huruf f
dan h

Analisis
Ketentuan ini mencerminkan prinsip NKRI dengan indikator
pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan sumber daya
kelautan dan peningkatan kesempatan dalam negeri dalam rangka
kesejahteraan dan kemandirian bangsa

Rekomendasi
Revisi Cabut
√

Catatan:
Namun demikian, Penyebutan tujuan penyelenggaraan kelautan tidak
diperlukan disebut dalam norma, karena tidak akan operasional (tidak
memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan
umum dan naskah akademiknya. Jika memang penyebutan ini sangat
diperlukan maka harus dengan penulisan norma yang standar.
Sebaiknya direvisi.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terdiri dari 355 pasal (berlaku seluruhnya).
Berikut tabel penilaian pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator
asas:
No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi

1.

Pasal 2

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan,
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). asas
adalah nilai-nilai yang menjiawai seluruh norma yang berisi

Cabut
√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang
menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam
naskah akademik.
2.

Pasal 3

Penyebutan tujuan pelayaran tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan pelayaran dapat
dituangkan dalam penjelasan umum dalam lampiran undang-undang
dan dalam naskah akademiknya.

3.

Pasal 29

Ketentuan ini tidak mengedepankan kepemilikan nasional/prioritas
nasional. Syarat-syarat perusahaan asing/badan hukum
asing/warganegara asing yang boleh bekerjasama dengan kapal
Indonesia yang memiliki izin usaha angkutan laut perlu diatur, agar
terlindungi prinsip NKRI yang ingin mengedepankan kepemilikan
nasional.

4.

Pasal 28

Catatan:
Kebolehan usaha dengan kerjasama dengan badan hukum
asing/perusahaan asing/warga negara asing, harus dilihat dampak
dan efektivitasnya
Pembagian kewenangan pemberian izin oleh Pemerintah Pusat,
Pemrov dan Pemkab/Kota, merujuk pada lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai
pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pelayaran, agar

√

√

√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

memenuhi asas kepastian hukum.
5.

Pasal 98

Pembagian kewenangan pemberian izin oleh pemerintah pusat,
pemrov dan pemkab/kota, merujuk pada lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai
pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pelayaran, agar
memenuhi asas kepastian hukum.

√

6.

Pasal 114

Peran pelabuhan untuk memberi manfaat bagi Pemda. Peran
pelabuhan sebagaimana pasal 68 pada hakekatnya untuk
kepentingan masyarakat, yang dikelola oleh Pemda, karena
pembangunan infrastrukur bagi fasilitas umum seharusnya memang
diperuntukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan
masyarakatnya. Oleh karenanya, pasal 114 perlu mempertegas
bahwa peran pelabuhan dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh
Pemda, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengguna
pelabuhan, agar memenuhi asas pengayoman.

√

7.

Pasal 115

Peran, tugas dan wewenang Pemda terhadap pelabuhan harus
merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan
pemerintahan konkuren di antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan
Pemkab/Kota bidang pelayaran. Maka pasal ini harus disesuaikan.

√
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6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
Undang-Undang tentang ZEEI terdiri dari 21 pasal (berlaku seluruhnya). Penilaian
terhadap kesesuaian norma Undang-Undang ZEEI ini dengan asas dan indikatornya
adalah: bahwa seluruh ketentuannya memenuhi asas peraturan perundang-undangan,
sehingga UU tentang ZEEI ini direkomendasikan untuk dipertahankan.

B.

PENILAIAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
1.

PP No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan
Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 terdiri dari 16 pasal PP ini delegasian dari
pasal 11 – 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Berikut
tabel penilaian pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator asas:
No.
1.

Pasal
Pasal 2

Analisis
Ketentuan dalam pasal 2 ini sangat bertentangan dengan asas
kebangsaan, karena hak lintas damai ini seringkali dimanfaatkan
untuk hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan
Indonesia seperti penangkapan ikan secara ilegal.

Rekomendasi
Revisi
√

Cabut
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2.

PP 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan
Lintas air Laut Kepulauan Alur-Alur Laut Yang Ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 terdiri dari 15 pasal (berlaku seluruhnya).
Berikut tabel penilaian pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator
asas:
No.
1.

Pasal
Pasal 6

Analisis
Pada dasarnya alur laut kepulauan merupakan wilayah
kedaulatan negara kepulauan oleh karena itu semua sumber
daya alam yang terkandung di wilayah tersebut merupakan hak
milik negara kepulauan. Kapal asing yang melakukan
penangkapan ikan dalam alur laut kepulauan dianggap
melakukan illegal fishing selain merugikan negara kepulauan
juga mengganggu keberlanjutan ekosistem laut karena terjadi
penangkapan ikan secara unreported ke negara yang berwenang.

Rekomendasi
Revisi Cabut
√

Dalam pasal ini perlu diberikan tambahan norma dalam hal
kapal asing melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 ayat (1) maka akan ditindak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dibidang perikanan (Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).
2.

Pasal 9

Pasal ini memenuhi asas keberlanjutan lingkungan hidup dengan
memberikan larangan terhadap kapal asing melakukan

√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

perusakan lingkungan seperti membuang limbah ataupun
pencemaran laut lainnya, namun demikian pasal ini tidak
menyertakan mekanisme penututan dan juga sanksi dalam hal
didapati kapal asing melakukan pencemaran laut.
3.

Pasal 10

Pasal ini untuk menjaga kepentingan Indonesia dalam hal terjadi
perusakan yang dilakukan oleh kapal asing, namun dalam UU
Perairan ataupun PP ini belum mengatur mekanisme prosedur
terkait penuntutan yang dapat dilakukan oleh negara kepada
kapal atau pesawat asing tersebut.

√

3. PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal
Kepulauan Indonesia
PP ini terdiri dari 14 (empat belas) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian kesesuaian
dengan asas dan indikatornya adalah: bahwa seluruh ketentuannya memenuhi asas
peraturan perundang-undangan, sehingga PP tentang Koordinasi Garis Kepulauan
Indonesia ini direkomendasikan untuk dipertahankan.
4. PP Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah tentang Usaha Perikanan terdiri dari 28 (duapuluh delapan) pasal
dan berlaku seluruhnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari UndangUndang Nomor 9 Tahun 1985, Undang-Undang ini sudah dicabut dan diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penilaian terhadap
kesesuaian norma PP tentang Usaha Perikanan dengan asas dan indikatornya adalah
bahwa seluruh ketentuannya memenuhi asas peraturan perundang-undangan, sehingga PP
tentang usaha perikanan ini direkomendasikan untuk tetap dipertahankan.
5. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan terdiri dari 55 (lima puluh
lima) pasal dan berlaku seluruhnya. PP ini merupakan pendelegasian dari Pasal 13
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penilaian terhadap kesesuaian norma PP tentang
Usaha Perikanan dengan asas dan indikatornya adalah bahwa seluruh ketentuannya
memenuhi asas peraturan perundang-undangan, sehingga PP Konservasi Sumber Daya
Ikan ini direkomendasikan untuk tetap dipertahankan.
C.

PENILAIAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)
1. Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 terdiri dari 16 pasal (delegasian dari pasal 11-14
UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan). Berikut tabel penilaian pasal-pasal yang
bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator asas:
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No.

Pasal

Analisis

1.

Pasal 1

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan dibuat untuk menjadi pedoman bagi menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dalam
membangun Kelautan. Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kelautan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan
yang berada dibawah Koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman. Perpres
Nomor 178 tahun 2014 tentang Pembentukan Bakamla adalah perintah
dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sehingga
Perpres tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang
memerintahkannya. Dengan demikian, maka Bakamla yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan bertanggung jawab kepada Presiden hanya dapat melalui Menteri
Kelautan dan Perikanan. Mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan berada
dibawah Menteri Koordinator Kemaritiman, maka Menko Kemaritiman
dapat juga menjadi Koordinator Bakamla. Menteri Kelautan dan Perikanan
tidak berada dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam. Dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama
sekali ketentuan yang mengatur hubungan antara Bakamla dengan
Menkopolhukam. Dengan demikian maka Pasal 2 Perpres 178 Tahun 2014
bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
yang menjadi landasan pembentukan Bakamla jadi jika ingin memperkuat
BAKAMLA, harus dibuat landasan yang kuat untuk membentuk BAKAMLA.

2.

Pasal 2

Sangat jelas tugas Bakamla hanya melakukan patroli. Tidak ada tugas
spesifik yang hanya dapat dilakukan oleh Bakamla sehingga Bakamla
menjadi penting untuk segera dibentuk. Hal semacam inilah yang

Rekomendasi
Revisi
√

Cabut

√
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi

Cabut

mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar satuan yang
beroperasi di laut.
3.

Pasal 3

Bakamla bukan penegak hukum, anggotanya bukan penyidik, sehingga
penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kelautan tidak mutlak harus dilakukan oleh Bakamla,
tetapi dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberikan tugas dan
kewenangan oleh undang-undang.

√

4.

Pasal
31

Saat ini sebagian personil BAKAMLA diisi oleh anggota TNI-AL aktif, bahkan
pimpinannya pun ditunjuk dari perwira TNI-AL berpangkat Laksamana
Madya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI sebagaimana ketentuan pasal 47 yang berbunyi :

√

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi
koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara,
Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga
Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR)
Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Namun , saat ini BAKAMLA tidak berada langsung dibawah
Kemenkopolhukam, sebagaimana BAKORKAMLA, yang Ketuanya adalah
Menkopolhukam. BAKAMLA adalah organisasi sipil, dan tidak termasuk
dalam daftar jabatan yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi

Cabut

2004 tentang TNI untuk diawaki oleh personil TNI aktif.
5.

Pasal
33

Seharusnya perumusan kebijakan yang berkenaan dengan keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
di tentukan dan disebutkan personel tim yang terlibat tidak hanya sekedar
Pokja yang sifatnya ad-hoc, jadi harus dirinci dengan jelas.

√

6.

Pasal
35

Jika ingin memperkuat tugas dan fungsi BAKAMLA maka hubungan kerja
dengan instansi lain yang terkait harus dibuat bukan sekedar koordinasi
tapi BAKAMLA menjadi organisasi yang mempunyai tusi yang kuat untuk
menjaga keamanan laut Indonesia

√

7.

Pasal
36

BAKAMLA bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai institusi yang
menangani bidang kelautan. Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Bakamla adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kelautan sehingga Perpres tersebut tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkannya.
Dengan demikian, maka Bakamla yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertanggung jawab
kepada Presiden hanya dapat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan.
Mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan berada dibawah Menteri
Koordinator Kemaritiman, maka Menko Kemaritiman dapat juga menjadi
Koordinator Bakamla. Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berada
dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam. Dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali ketentuan yang
mengatur hubungan antara Bakamla dengan Menkopolhukam. Dengan
demikian maka Pasal 2 Perpres 178 tahun 2014 bertentangan Undang-

√
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Pasal

Analisis

Rekomendasi
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Cabut

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi landasan
pembentukan Bakamla jadi jika ingin memperkuat BAKAMLA harus dibuat
landasan yang kuat untuk membentuk BAKAMLA dan harus di rubah
menjadi dibawah menteri koordinator bidang kemaritiman
8.

Pasal 40

Kepala BAKAMLA di jabat oleh personel dari TNI-AL yang masih aktif, Hal
ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI sebagaimana ketentuan pasal 47 yang berbunyi :

√

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2) prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi
koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara,
Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga
Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR)
Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Pembentukan BAKAMLA mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2014 tentang
Kelautan, dengan demikian pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)bertentangan dan
harus dirubah.
9.

Pasal 41

Sama dengan pasal 40 maka ketentuan dalam pasal 41 harus diubah
mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

√
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2. Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikaan
Peraturan Presiden ini terdiri dari 55 (lima puluh lima ) pasal dan berlaku seluruhnya.
Perpres ini merupakan delegasian dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara. Penilaian terhadap kesesuaian norma Peraturan Presiden
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan asas dan indikatornya adalah bahwa
seluruh ketentuannya memenuhi asas/prinisp peraturan perundang-undangan, sehingga
Peraturan Presiden ini direkomendasikan untuk tetap dipertahankan.
3. Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan
Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan
Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) terdiri dari 10 pasal (berlaku seluruhnya). Berikut tabel
penilaian pasal-pasal yang bermasalah berdasarkan kesesuaian indikator asas:
No.

Pasal

1. Konsiderans
mengingat

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

Disebutkan dalam konsiderans mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
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No.

Pasal

Analisis

Rekomendasi
Revisi Cabut

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan.
Terkait dengan Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal
Fishing setidaknya ada beberapa undang-undang yang
bersinggungan selain UU Perikanan. Undang-Undang tersebut
antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2015 tentang Badan
Keamanan Laut.
Seharusnya peraturan perundang-undangan tersebut juga
termasuk dalam konsiderans mengingat, sebab jika dilihat dari
substansi Perpresnya terdapat banyak pasal yang materi
muatannya berkaitan erat dengan peraturan perundangundangan tersebut diatas.
2. Pasal 2

-

Dari pasal 2 ini, Satgas memiliki tugas yang sangat besar
sekali dalam penegakan hukum IUU Fishing. Bahkan dapat
memanfaatkan personil, sarana prasarana yang dimiliki
oleh instansi lain seperti TNI AL, Kepolisian RI, Kejaksaan
Agung, Bakamla, Satker Khusus Usaha Hulu Migas, PT
Pertamina dan bahkan terbuka untuk institusi lainnya.

√

-
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No.

Pasal

3. Pasal 3

Analisis
-

Yang di maksud institusi lainnya juga tidak ada penjelasan
lebih lanjut.

-

Selain bertugas dalam penindakan kegiatan penangkapan
ikan secara ilegal sebagaimana diatur dalam ayat 1, satgas
ini masih diberi tugas lagi melakukan penindakan terhadap
kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported
fishing).

-

Ketentuan dalam pasal 3 ayat b, kewenangan satgas
memiliki kemiripan dengan Badan Keamanan Laut
(BAKAMLA), yaitu melakukan koordinasi, tapi kewenangan
Satgas dalam melakukan koordinasi lebih diperluas lagi
instansinya;
Pada ayat d, satgas berwenang melaksanakan komando
dan pengendalian yang meliputi kapal, pesawat udara dan
teknologi lainnya dari TNI AL. Kewenangan ini
bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara;
Dalam Pasal 18 ayat 2 dikatakan bahwa “Hanya Panglima
TNI yang menyelenggarakan Strategi dan Operasi Militer,
pembinaan profesi dan kekuatan militer.” Dengan
demikian, penggunaan kekuatan TNI hanya menjadi
kewenangan Panglima TNI atas perintah Presiden. Hal ini
sejalan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
dimana dikatakan bahwa “Tidak ada lembaga manapun
yang bisa memerintahkan kekuatan TNI kecuali Panglima
TNI atas perintah Presiden. Kemudian Panglima TNI akan
menugaskan Pangkotama (Panglima Komando Utama)
dalam melaksanakan tugasnya. Sementara dalam Pasal 4

-

-

Rekomendasi
Revisi Cabut

√

-
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Pasal

Analisis

-

4. Pasal 6

-

-

ayat 1 Perpres 115 ini menyebutkan bahwa pelaksana
harian satgas adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut
(Wakasal);
Sebagaimana kita ketahui dalam organisasi TNI berlaku
sistem komando dan pengendalian TNI, Wakasal tidak
memiliki kewenangan untuk melaksanakan komando dan
pengendalian karena wewenang tersebut hanya dimiliki
oleh para Panglima Armada.
Pada Pasal 6 huruf b tentang pedoman umum untuk
pelaksanaan operasi, Menteri KKP merupakan komandan
satgas satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang
melaksanakan komando dan kendali terhadap unsurunsur satgas dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas;
Pada pasal 6 huruf c, Perintah dapat diberikan oleh
Komandan Satgas (Menteri KKP) kepada Kepala Pelaksana
Harian (Kepala Staf TNI AL) untuk dilaksanakan oleh Tim
Gabungan

Rekomendasi
Revisi Cabut

√

-
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BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN POTENSI
DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penilaian potensi disharmoni pada pemberantasan

IUU

Fishing difokuskan pada aspek kewenangan penegakan hukum.
Untuk itu dilakukan persandingan ketentuan dalam beberapa
peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

penegakan

hukum di wilayah perairan Indonesia. Peraturan perundangundangan tersebut sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention On The Law Of The Sea(UNCLOS);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
9. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla;
10. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas
Pemberantasan

Penangkapan

Ikan

Secara

Ilegal

(Illegal

Fishing);
11. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang
Pengadilan Perikanan.
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Berikut

ini

diuraikan

hasil

analisis

terhadap

potensi

disharmoni baik antarperaturan perundang-undangan maupun
antarpasal dalam satu peraturan perundang-undangan, berupa
persandingan ketentuan mengenai kewenangan antarlembaga
penegakan hukum, ketentuan mengenai hukum acara pidana
dengan undang-undang lain yang terkait, dan persandingan
antarpasal dalam Undang-Undang Perikanan.
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A. Persandingan Ketentuan Mengenai Kewenangan Antarlembaga dalam rangka Penegakan Hukum Terkait IUU
Fishing Pada Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Terkait:
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan
Pasal 69:
(1) Kapal pengawas
perikanan berfungsi
melaksanakan
pengawasan dan
penegakan hukum di
bidang perikanan
(3) Kapal pengawasan
perikanan dapat
menghentikan,
memeriksa, membawa,
dan menahan kapal
yang diduga atau patut
diduga melakukan
pelanggaran di wilayah
pengelolaan perikanan
Republik Indonesia
(4) Dalam melaksanakan
fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
penyidik dan/atau

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang
Kelautan

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran

Undang-Undang
Nomor 34 Tahun
2004 Tentang TNI

Perpres No. 178 /2014
Tentang Bakamla

Perpres No.115 /
2015 Tentang
Satgas
Pemberantasan
Illegal Fishing

Pasal 62:
Fungsi bakamla:
a. menyusun kebijakan
nasional di bidang
keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
b. menyelenggarakan
sistem peringatan
dini keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
c. melaksanakan
penjagaan,
pengawasan,

Pasal 278 ayat (1):
penjaga laut dan
pantai mempunyai
kewenangan untuk:
a. melaksanakan
patroli laut;
b. melakukan
pengejaran
seketika (hot
pursuit);
c. memberhentikan
dan memeriksa
kapal di laut; dan
d. melakukan
penyidikan.
(ket: mandat kepada
Polri)

Pasal 7 ayat (2):
Kewenangan TNI
di antaranya:
5. mengamankan
objek vital
nasional yang
bersifat
strategis;
14. membantu
pemerintah
dalam
pengamanan
pelayaran dan
penerbangan
terhadap
pembajakan,
perompakan,
dan
penyelundupan.

Pasal 3:
Kewenangan Bakamla:
a. menyusun
kebijakan nasional
di bidang keamanan
dan keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
b. menyelenggarakan
sistem peringatan
dini keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
c. melaksanakan
penjagaan,
pengawasan,

Pasal 3 :
Kewenangan
Satgas 115:
a. Menentukan
target operasi
b. Melakukan
koordinasi
c. Membentuk dan
memerintahkan
unsur-unsur
satgas untuk
melakukan
penegakan
hukum
d. Melaksanakn
komando dan
pengendalian.
Pasal 4 ayat (2):
membentuk tim
gabungan untuk
pelaksanaan

Pasal 340:
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Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan
pengawas perikanan
dapat melakukan
tindakan khusus berupa
pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal
perikanan yang
berbendera asing
berdasarkan bukti
permulaan yang cukup.
Pasal 73:
1)
Penyidikan tindak
pidana di bidang
perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan
Negara Republik
Indonesia dilakukan
oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
Perikanan, Penyidik
Perwira TNI AL,
dan/atau Penyidik
Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
2)
Selain penyidik TNI

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang
Kelautan

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran

pencegahan, dan
penindakan
pelanggaran hukum
di wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
d. Menyinergikan dan
memonitor
pelaksanaan patroli
perairan oleh instansi
terkait;
e. Memberikan
dukungan teknis dan
operasional kepada
instansi terkait;
f. Memberikan bantuan
pencarian dan
pertolongan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
g. Melaksanakan tugas
lain dalam sistem

penegakan hukum
pada perairan Zona
Ekonomi Eksklusif.
(ket: Mandat kepada
TNI AL)

Undang-Undang
Nomor 34 Tahun
2004 Tentang TNI

Perpres No. 178 /2014
Tentang Bakamla

Perpres No.115 /
2015 Tentang
Satgas
Pemberantasan
Illegal Fishing

pencegahan, dan
penindakan
pelanggaran hukum
di wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia;
d. menyinergikan dan
memonitor
pelaksanaan patroli
perairan oleh
instansi terkait;
e. memberikan
dukungan teknis
dan operasional
kepada instansi
terkait;
f. memberikan
bantuan pencarian
dan pertolongan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia; dan
g. melaksanakan

operasi penegakan
hukum
Ket :
Kesepakatan
bersama antara
TNI AL, dan POLRI
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Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan
AL, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Perikanan
berwenang melakukan
penyidikan terhadap
tindak pidana di
bidang perikanan
yang terjadi di ZEEI.
3)
Penyidikan terhadap
tindak pidana di
bidang perikanan
yang terjadi di
pelabuhan perikanan,
diutamakan
dilakukan oleh
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
Perikanan.
4)
Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dapat melakukan
koordinasi dalam
penanganan
penyidikan tindak
pidana di bidang
perikanan.

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang
Kelautan

pertahanan nasional
Pasal 63 (1);
Wewenang Bakamla:
a. melakukan
pengejaran seketika;
b. memberhentikan,
memeriksa,
menangkap,
membawa, dan
menyerahkan kapal
ke instansi terkait
yang berwenang
untuk pelaksanaan
proses hukum lebih
lanjut;
c. mengintegrasikan
sistem informasi
keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
wilayah yurisdiksi
Indonesia.

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran

Undang-Undang
Nomor 34 Tahun
2004 Tentang TNI

Perpres No. 178 /2014
Tentang Bakamla

Perpres No.115 /
2015 Tentang
Satgas
Pemberantasan
Illegal Fishing

tugas lain dalam
sistem pertahanan
nasional.

Pasal 41 (1):
a. Melakukan
pengejaran seketika
b. Memberhentikan,
memeriksa,
menangkap,
membawa, dan
menyerahkan kapal
ke instansi terkait
yang berwenang
untuk pelasanaan
proses hukum lebih
lanjut; dan
c. Mengintegrasikan
sistem informasi
keamanan dan
keselamatan di
wilayah perairan
Indonesia dan
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Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan
5) Untuk melakukan
koordinasi dalam
penanganan tindak
pidana di bidang
perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),
Menteri membentuk
forum koordinasi.

Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang
Kelautan

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran

Undang-Undang
Nomor 34 Tahun
2004 Tentang TNI

Perpres No. 178 /2014
Tentang Bakamla

Perpres No.115 /
2015 Tentang
Satgas
Pemberantasan
Illegal Fishing

wilayah yurisdiksi
Indonesia.
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Analisis:
 Ada tiga instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Polri. Akan tetapi undang-undang
ini tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan mekanisme kerja yang pasti. Sehingga
ketiga instansi tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam penegakan hukum perikanan tanpa ada
keterpaduan sistem pelaksanaannya. Hal ini menyimpan potensi konflik kewenangan, karena ketiga
instansi ini memiliki wewenang dalam menangani perkara yang sama, misalnya dalam hal penyidikan
dan pemberkasan BAP (kecuali bagi TNI AL di ZEEI).
Sebagaimana dicontohkan Marhaeni Ria Siombo,konflik kewenangan ini dapat mengakibatkan kerugian
materi bagi Negara, karena instansi-instansi yang diberi kewenangan penindakan ini bisa saja samasama melakukan penanganan/patroli terhadap laporan IUU Fishing di perairan Indonesia dan samasama membuat BAP dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum4. Kemudian pada Pasal 73 73
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
ditentukan bahwa untuk penanganan tindak pidana perikanan di wilayah ZEE dan di wilayah
pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sedangkan para
penyidik lainnya diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan membentuk forum koordinasi.
Dalam hal ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, di mana Satgas ditunjuk sebagai komando dalam
pelaksanaan operasional penindakan IUU Fishing.
4

Marhaeni Rio Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 112-113.
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B. Persandingan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Perikanan dengan Undang-Undang Lain:
NO

UU Perikanan
Pasal 104
1) Permohonan untuk membebaskan kapal
dan/atau orang yang ditangkap karena
melakukan tindak pidana di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu
sebelum ada keputusan dari pengadilan
perikanan dengan menyerahkan sejumlah
uang jaminan yang layak, yang
penetapannya dilakukan oleh pengadilan
perikanan.
2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan
dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak
pidana perikanan dapat dirampas untuk
negara.

UU lain
Pasal 27
UNCLOS 1982 Sebagaimana telah disahkan
dalam UU No. 17 Tahun 1985:
1. Negara pantai, dalam melaksanakan hak
berdaulatnya untuk dapat melakukan
eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan sumber kekayaan hayati di
zona ekonomi eksklusif mengambil
tindakan demikian, termasuk menaiki
kapal, memeriksa, menangkap dan
melakukan proses peradilan,
sebagaimana diperlukan untuk
menjamin ditaatinya peraturan
perundang-undangan yang
ditetapkannya sesuai dengan ketentuan
Konvensi ini.

Analisis
Untuk pemberian uang jaminan
belum di disebutkan secara pasti
besarnya uang jaminan yang
harus diserahkan sepenuhnya
kepada hakim. Sehingga perlu di
tambahkan keterangan
mengenai besarnya uang
jaminan didalam pasal atau
ayat.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak
kapalnya harus segera dibebaskan
setelah diberikan suatu uang jaminan
yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan
terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan perikanan di zona
ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup
pengurungan, jika tidak ada perjanjian
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NO

UU Perikanan

UU lain

Analisis

sebaliknya antara negara-negara yang
bersangkutan, atau setiap bentuk
hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan
kapal asing Negara pantai harus segera
memberitahukan kepada Negara bendera,
melalui saluran yang tepat, mengenai
tindakan yang diambil dan mengenai
setiap hukuman yang kemudian
dijatuhkan.
Pasal 73

UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE
Indonesia Pasal 14
1) Penyidikan tindak pidana di bidang
1. Aparatur penegak hukum di bidang
perikanan di wilayah pengelolaan perikanan
penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Negara Republik Indonesia dilakukan oleh
Indonesia adalah Perwira Tentara
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,
Nasional Indonesia Angkatan Laut yang
Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik
ditunjuk oleh Panglima Angkatan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bersenjata Republik Indonesia.
2. Penuntut umum adalah Jaksa pada
2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud
Negeri Sipil Perikanan berwenang
dalam ayat 1.
melakukan penyidikan terhadap tindak
3. Pengadilan yang berwenang mengadili
pidana di bidang perikanan yang terjadi di
pelanggaran terhadap ketentuan undangZEEI.
undang ini adalah pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi pelabuhan
dimana dilakukan penahanan terhadap
kapal dan/atau orang-orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Dari ketentuan yang terdapat
dalam UU Perikanan pasal 73
ayat 2 selain penyidik TNI AL,
penyidik PPNS Perikanan
berwenang melakukan
penyidikan terhadap tindak
pidana di bidang perikanan yang
terjadi di ZEEI.
Sedangkan pada pasal 14 ayat 1
disebutkan aparatur penegak
hukum di bidang penyidikan di
ZEEI adalah perwira TNI AL.
Jika dilihat maka pasal 73 ayat 2
yang terdapat dalam UU
perikanan Inkonsistensi dengan
pasal 14 ayat 1 UU ZEEI karena
dalam UU ZEEI yang berwenang
melakukan penyidikan dalam
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NO

UU Perikanan

UU lain

Analisis

wilayah ZEEI hanyalah perwira
TNI–AL, namun dalam UU
perikanan penyidik PPNS juga
berwenang melakukan
penyidikan dalam wilayah ZEEI
(ketentuan dalam UU perikanan
ini perlu diubah agar tidak
tumpang tindih dengan UU yang
lain).
Pasal 71
PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Berdasarkan Pasal 71 UU
1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk
Pengadilan Perikanan pada diktum
Perikanan bahwa baru beberapa
pengadilan perikanan yang berwenang
menimbang huruf :
pengadilan perikanan yang
memeriksa, mengadili, dan memutus
b. bahwa pengadilan perikanan sebagai
terbentuk diseluruh Indonesia
tindak pidana di bidang perikanan.
pengadilan yang berada di lingkungan
yaitu Jakarta Utara, Bitung,
2) Pengadilan perikanan sebagaimana
Peradilan Umum dengan beberapa
Medan, Pontianak, dan Tual,
dimaksud pada ayat (1) merupakan
ketentuan yang memiliki kekhususan
sehingga untuk mengisi
pengadilan khusus yang berada dalam
sebagaimana diatur dalam Undangkekosongan hukum dan
lingkungan peradilan umum.
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
mencegah terjadinya perbedaan
3) Pengadilan perikanan sebagaimana
Perikanan;
penafsiran para hakim dalam
dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di
c. bahwa dalam rangka melaksanakan UU
memutus perkara tindak pidana
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan,
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan perikanan dikeluarkan PERMA
Pontianak, Bitung, dan Tual.
tersebut perlu adanya persamaan
Nomor 1 Tahun 2007 tentang
4) Pengadilan perikanan sebagaimana
pemahaman dalam penerapan;
Pengadilan Perikanan.
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
d. bahwa guna mencegah terjadinya
pengadilan negeri.
perbedaan penafsiran dan untuk mengisi
5) Pembentukan pengadilan perikanan
kekosongan hukum, perlu ditetapkan
selanjutnya dilakukan secara bertahap
Peraturan Mahkamah Agung tentang
sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
Pengadilan Perikanan.
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 71A

PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengadilan Perikanan yang ada
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NO

UU Perikanan

UU lain

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, Pengadilan Perikanan.
mengadili, dan memutuskan perkara tindak
Pasal 3 :
pidana di bidang perikanan yang terjadi di
1) Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di
wilayah pengelolaan perikanan Negara
luar daerah hukum Pengadilan
Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh
Perikanan, diperlakukan ketentuan
warga negara Indonesia maupun warga
Pasal 106 dan Pasal 107 UU Nomor 31
negara asing.
Tahun 2004 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan.
2) Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) diadili oleh Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi
pelabuhan tempat penahanan terhadap
kapal dan/atau orang yang diduga
melakukan tindak pidana di wilayah
ZEEI tersebut.
3) Dalam hal keadaan daerah tidak
mengijinkan suatu Pengadilan untuk
mengadili suatu perkara, Ketua
Pengadilan atau Kepala Kejaksaan
Negeri yang bersangkutan dapat
mengusulkan kepada Ketua Mahkamah
Agung untuk menetapkan atau
menunjuk Pengadilan lain untuk
mengadili perkara tersebut dengan
memperhatikan Pasal 84 UU No.8
Tahun 1981 tentang KUHAP.
Pasal 73

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara PidanaPasal 6

Analisis
di Indonesia baru ada beberapa
sedangkan wilayah Perairan
Indonesia sangat luas,
membentang di seluruh wilayah
Indonesia. Karena keterbatasan
jumlah Pengadilan Perikanan
tersebut, maka untuk mengisi
kekosongan hukum, PERMA
tentang Pengadilan Perikanan
ini dijadikan rujukan oleh para
hakim untuk mengambil
keputusan dalam hal terjadinya
tindak pidana di bidang
perikanan apabila ada wilayah
yang belum memiliki pengadilan
perikanan. Permasalahan
seperti ini seharusnya tidak
perlu terjadi karena Perma
bukan merupakan sebuah
peraturan perundang-undangan
yang mengikat umum, dan
hanya sebuah kebijakan
sektoral, sehingga perlu di
masukkan dalam UU Perikanan
secara jelas mengenai
permasalahan tentang tindak
pidana perikanan.
Mengenai penyidik antara UU
Perikanan dan UU No. 8 Tahun
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NO

UU Perikanan
1) Penyidikan tindak pidana di bidang
perikanan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,
Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Perikanan berwenang
melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana di bidang perikanan yang terjadi di
ZEEI.

UU lain

Analisis

(1) Penyidik adalah :
1981 tentang KUHAP sudah
a. pejabat polisi negara Republik
cukup jelas.
Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang.
(2) Syarat kepangkatan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
pemerintah.

3) Penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan
perikanan, diutamakan dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat melakukan koordinasi dalam
penanganan penyidikan tindak pidana di
bidang perikanan.
5) Untuk melakukan koordinasi dalam
penanganan tindak pidana di bidang
perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Menteri membentuk forum
koordinasi.
Ps 74
Penuntutan dalam perkara tindak pidana di
bidang perikanan dilakukan berdasarkan
hukum acara yang berlaku, kecuali

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Pasal 137
Penuntut umum berwenang melakukan

Pasal 74 UU Perikanan dan
Pasal 137 UU KUHAP sudah
sesuai.
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NO

UU Perikanan
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ps 75
1) Penuntutan terhadap tindak pidana di
bidang perikanan dilakukan oleh
penuntut umum yang ditetapkan oleh
Jaksa Agung.
2) Penuntut umum perkara tindak pidana di
bidang perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. berpengalaman menjadi penuntut
umum sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun;
b. telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis di bidang perikanan;
dan
c. cakap dan memiliki integritas moral
yang tinggi selama menjalankan
tugasnya.
Ps 73B
1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum
paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan
adanya tindak pidana di bidang
perikanan.
2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik

UU lain
penuntutan terhadap siapapun yang
didakwa melakukan suatu tindak pidana
dalam daerah hukumnya dengan
melimpahkan perkara ke pengadilan yang
berwenang mengadili.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Pasal 13
Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim.
Pasal 15
Penuntut umum menurut perkara tindak
pidana yang terjadi dalam daerah
hukumnya menurut ketentuan undangundang.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Pasal 20
(1) Untuk kepentingan penyidikan,
penyidik atau penyidik pembantu atas
perintah penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 berwenang
melakukan penahanan.

Analisis

Penuntut umum dalam hal
perkara tindak pidana
Perikanan harus memiliki
pengetahuan yang baik di
bidang perikanan, namun
mungkin masih sedikit jaksa
yang paham tentang perikanan
oleh sebab itu perlu dilakukan
pelatihan dan pendidikan yang
terus-menerus terhadap para
jaksa yang menangani masalah
tindak pidana perikanan.

Masa penahanan pada UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan
ditentukan lebih singkat
daripada KUHAP. Oleh karena
UU ini merupakan lex specialist,
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NO

UU Perikanan

3)

4)

5)

6)

dapat menahan tersangka paling lama 20
(dua puluh) hari.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), apabila diperlukan untuk
kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut
umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup
kemungkinan tersangka dikeluarkan dari
tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.
Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari
tersebut, penyidik harus sudah
mengeluarkan tersangka dari tahanan
demi hukum.
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73A menyampaikan hasil
penyidikan ke penuntut umum paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak
pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Ps 76
1) Penuntut umum setelah menerima hasil
penyidikan dari penyidik wajib
memberitahukan hasil penelitiannya
kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas
penyidikan.
2) Dalam hal hasil penyidikan yang

UU lain

Analisis

(2) Untuk kepentingan penuntutan,
penuntut umum berwenang
melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan.
(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim
di sidang pengadilan dengan
penetapannya berwenang melakukan
penahanan.

maka UU Perikanan lah yang
dipakai untuk peradilan
perikanan. Sehingga tidak ada
pertentangan di antara
keduanya. Namun demikian
patut dipertimbangkan bahwa:
Penentuan
batas
waktu
penahanan
untuk
proses
penyidikan yang hanya 30 hari
(20 hari ditambah 10 hari),
sebagaimana diatur dalam Pasal
dalam 73B UU Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan dirasakan
memberatkan
penyidik
dan
penuntut umum untuk bekerja
secara
optimal.
Mengingat
jangkauan wilayah IUU Fishing
yang memiliki rentang yang
jauh dan tingkat kesulitan yang
lebih tinggi dari pada delik
biasa. Sedangkan delik biasa
saja dalam Pasal 24 KUHAP
masa
penahanan
untuk
kepentingan proses penyidikan
bisa mencapai 60 hari (20 hari
ditambah 40 hari).

Pasal 24
(1) Perintah penahanan yang diberikan
oleh penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, hanya berlaku paling
lama dua puluh hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut
pada ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh
penuntut umum yang berwenang
untuk paling lama empat puluh hari.
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup
kemungkinan dikeluarkannya
tersangka dari tahanan sebelum
berakhir waktu penahanan tersebut,
jika kepentingan pemeriksaan sudah
terpenuhi.
(4) Setelah waktu enam puluh hari
tersebut, penyidik harus sudah
mengeluarkan tersangka dari tahanan
demi hukum.

Demikian pula jangka waktu
penahanan untuk kepentingan
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UU Perikanan

3)

4)

5)

6)

7)

disampaikan tidak lengkap, penuntut
umum harus mengembalikan berkas
perkara kepada penyidik yang disertai
dengan petunjuk tentang hal-hal yang
harus dilengkapi.
Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari terhitung sejak tanggal penerimaan
berkas, penyidik harus menyampaikan
kembali berkas perkara tersebut kepada
penuntut umum.
Penyidikan dianggap telah selesai apabila
dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum
tidak mengembalikan hasil penyidikan
atau apabila sebelum batas waktu tersebut
berakhir sudah ada pemberitahuan
tentang hal itu dari penuntut umum
kepada penyidik.
Dalam hal penuntut umum menyatakan
hasil penyidikan tersebut lengkap dalam
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal penerimaan berkas
dari penyidik dinyatakan lengkap,
penuntut umum harus melimpahkan
perkara tersebut kepada pengadilan
perikanan.
Untuk kepentingan penuntutan, penuntut
umum berwenang melakukan penahanan
atau penahanan lanjutan selama 10
(sepuluh) hari.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), apabila diperlukan guna

UU lain
Pasal 25
(1) Perintah penahanan yang diberikan
oleh penuntut umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya
berlaku paling lama dua puluh hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut
pada ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang berwenang
untuk paling lama tiga puluh hari.
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup
kemungkinan dikeluarkannya
tersangka dari tahanan sebelum
berakhir waktu penahanan tersebut,
jika kepentingan pemeriksaan sudah
terpenuhi.
(4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut,
penuntut umum harus sudah
mengeluarkan tersangka dari tahanan
demi hukum.
Pasal 26
(1) Hakim pengadilan negeri yang
mengadili perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84, guna
kepentingan pemeriksaan berwenang
mengeluarkan surat perintah
penahanan untuk paling lama tiga

Analisis
penuntut umum sebagaimana
diatur dalam Pasal 76 73
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 31 Tahun 2004,
juga dirasa kurang panjang,
yaitu hanya 20 hari (10 hari
ditambah 10 hari), mengingat
jangkauan wilayah IUU Fishing
yang jauh dan sulit. Jika
dibandingkan dengan Pasal 25
KUHAP, masa penahanan yang
dapat dilakukan oleh penuntut
umum lebih lama, yaitu bisa
mencapai 50 hari (20 hari
ditambah 30 hari).
Analisis yang sama terhadap
Pasal 81 UU Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 31 Tahun 2004 jika
dibandingkan dengan Pasal 26
KUHAP.
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UU Perikanan
kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang berwenang paling
lama 10 (sepuluh) hari.
8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup
kemungkinan tersangka dikeluarkan dari
tahanan sebelum jangka waktu
penahanan berakhir jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.
9) Penuntut umum menyampaikan berkas
perkara kepada ketua pengadilan negeri
yang berwenang paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal penerimaan
berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.
Ps 81
1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim
di sidang pengadilan berwenang
menetapkan penahanan selama 20 (dua
puluh) hari.
2) Jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila
diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai, dapat
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang bersangkutan paling lama 10
(sepuluh) hari.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dan

UU lain

Analisis

puluh hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut
pada ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum
selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang bersangkutan
untuk paling lama enam puluh hari.
(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup
kemungkinan dikeluarkannya
terdakwa dari tahanan sebelum
berakhir waktu penahanan tersebut,
jika kepentingan pemeriksaan sudah
terpenuhi.
(4) Setelah waktu sembilan puluh hari
walaupun perkara tersebut belum
diputus, terdakwa harus sudah
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

77

NO

UU Perikanan

Ps
1)
2)
3)
4)

tahanan sebelum jangka waktu
penahanan berakhir jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.
78
Hakim pengadilan perikanan terdiri atas
hakim karier dan hakim ad hoc.
Susunan majelis hakim terdiri atas 2
(dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim
karier.
Hakim karier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan
Keputusan Ketua MahkamahAgung.
Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah
Agung.

Ps 78 A
1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada
pengadilan perikanan, dibentuk
subkepaniteraan pengadilan perikanan
yang dipimpin oleh seorang panitera
muda.
2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera
muda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh beberapa orang panitera

UU lain

UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
KehakimanPasal 17
(1)Semua pengadilan memeriksa,
mengadili, dan memutus dengan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
hakim, kecuali undang-undang
menentukan lain.
(2)Di antara hakim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), seorang bertindak sebagai
ketua dan lainnya sebagai hakim
anggota sidang.
(3) Sidang dibantu oleh seorang panitera
atau seorang yang ditugaskan
melakukan pekerjaan panitera.
(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula
seorang penuntut umum, kecuali
undang-undang menentukan lain.
UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 35
Panitera, panitera pengganti, dan juru sita
adalah pejabat peradilan yang
pengangkatan dan pemberhentiannya serta
tugas pokoknya diatur dalam undangundang.

Analisis

Hakim yang di tunjuk untuk
mengadili tindak pidana
perikanan seharusnya hakim
khusus yang memang sangat
memahami masalah perikanan.
Karena masalah tindak pidana
perikanan sudah merupakan
suatu tindak pidana yang
sangat serius dan merugikan
negara. Sehingga penempatan
hakim yang sangat mengerti
masalah perikanan sangat
dibutuhkan. Dan perlu adanya
pelatihan dan pendidikan karir
hakim khusus masalah
perikanan, jangan hakim ad hoc
di tempatkan untuk mengadili
tindak pidana perikanan,
seharusnya hakim karir.
Pasal 78 A UU Perikanan telah
sesuai dengan Pasal 35 UU
Kekuasaan Kehakiman.
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NO

UU Perikanan
pengganti.
3) Panitera muda dan panitera pengganti
pengadilan perikanan berasal dari
lingkungan pengadilan negeri.
4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata
cara pengangkatan, dan pemberhentian
panitera muda dan panitera pengganti
pengadilan perikanan serta susunan
organisasi, tugas, dan tata kerja
subkepaniteraan pengadilan perikanan
diatur dengan peraturan Mahkamah
Agung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 79
Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat
dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

UU lain

Analisis

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Pasal 214
(1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak
hadir di sidang, pemeriksaan perkara
dilanjutkan.
(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar
hadirnya terdakwa, surat amar
putusan segera disampaikan kepada
terpidana.
(3) Bukti bahwa surat amar putusan telah
disampaikan oleh penyidik kepada
terpidana, diserahkan kepada panitera
untuk dicatat dalam buku register.
(4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar
hadirnya terdakwa dan putusan itu
berupa pidana perampasan
kemerdekaan, terdakwa dapat

Pemeriksaan di sidang
pengadilan dapat dilaksanakan
tanpa kehadiran terdakwa, hal
ini tidak bertentangan dengan
UU yang ada dan terhadap hasil
putusan yang telah ditetapkan
jika terdakwa keberatan dapat
melakukan perlawanan.
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NO

UU Perikanan

Ps 80
1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan pelimpahan perkara dari
penuntut umum, hakim harus sudah
menjatuhkan putusan.
2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim
tanpa kehadiran terdakwa.

UU lain

Analisis

mengajukan perlawanan.
(5) Dalam waktu tujuh hari sesudah
putusan diberitahukan secara sah
kepada terdakwa, ia dapat mengajukan
perlawanan kepada pengadilan yang
menjatuhkan putusan itu.
(6) Dengan perlawanan itu putusan di luar
hadirnya terdakwa menjadi gugur.
(7) Setelah panitera memberitahukan
kepada penyidik tentang perlawanan
itu hakim menetapkan hari sidang
untuk memeriksa kembali perkara itu.
(8) Jika putusan setelah diajukannya
perlawanan tetap berupa pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
terhadap putusan tersebut terdakwa
dapat mengajukan banding.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Pasal 143
(1) Penuntut umum melimpahkan perkara
ke pengadilan negeri dengan
permintaan agar segera mengadili
perkara tersebut disertai dengan surat
dakwaan.
(2) Penuntut umum membuat surat
dakwaan yang diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi :
a. nama lengkap, tempat lahir, umur
atau tanggal lahir, jenis
kelamin,kebangsaan, tempat tinggal,

Konsep penyederhanaan acara
pada UU Perikanan (73
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimaana
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan)
berlaku sebagai lex specialist
dari KUHAP, sehingga tidak
dapat dikatakan disharmoni di
antara kedua UU tersebut.
Namun demikian, perlu dicatat,
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NO

UU Perikanan

Ps 82
1) Dalam hal putusan pengadilan
dimohonkan banding ke pengadilan tinggi,
perkara tersebut diperiksa dan diputus
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas
perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di
sidang pengadilan tinggi berwenang
menetapkan penahanan selama 20 (dua
puluh) hari.
3) Jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan

UU lain
agama dan pekerjaan tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas dan
lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan dengan
menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan.
(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf b batal demi
hukum.
(4) Turunan surat pelimpahan perkara
beserta surat dakwaan disampaikan
kepada tersangka atau kuasanya atau
penasihat hukumnya dan penyidik,
pada saat yang bersamaan dengan
penyampaian surat pelimpahan
perkara tersebut ke pengadilan negeri.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
Pasal 242
Jika dalam pemeriksaan tingkat banding
terdakwa yang dipidana itu ada dalam
tahanan, maka pengadilan tinggi dalam
putusannya memerintahkan supaya
terdakwa perlu tetap ditahan atau
dibebaskan.
Pasal 243
(1) Salinan surat putusan pengadilan
tinggi beserta berkas perkara dalam
waktu tujuh hari setelah putusan

Analisis
bahwa penyederhanaan acara
pada pengadilan perikanan
(tidak diatur secara rinci
sebagaimana dalam KUHAP)
dalam praktik pelaksanaannya
seringkali menjadi tidak pasti
dan tidak optimal.

Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimaana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan tidak
bertentangan dengan KUHP,
karena Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagai lex
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NO

UU Perikanan
yang belum selesai, dapat diperpanjang
oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan paling lama 10 (sepuluh)
hari.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari
tahanan sebelum jangka waktu
penahanan berakhir jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.

UU lain
tersebut dijatuhkan, dikirim kepada
pengadilan negeri yang memutus pada
tingkat pertama.
(2) Isi surat putusan setelah dicatat dalam
buku register segera diberitahukan
kepada terdakwa dan penuntut umum
oleh panitera pengadilan negeri dan
selanjutnya pemberitahuan tersebut
dicatat dalam' salinan surat putusan
pengadilan tinggi.
(3) Ketentuan mengenai putusan
pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi
putusan pengadilan tinggi.
(4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal
di luar daerah hukum pengadilan
negeri tersebut panitera minta bantuan
kepada panitera pengadilan negeri
yang dalam daerah hukumnya
terdakwa bertempat tinggal untuk
memberitahukan isi surat putusan itu
kepadanya.
(5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui
tempat tinggalnya atau bertempat
tinggal di luar negeri, maka isi surat
putusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) disampaikan melalui kepala
desa atau pejabat atau melalui
perwakilan Republik Indonesia, di
mana terdakwa biasa berdiam dan
apabila masih belum juga berhasil

Analisis
specialistbagi peradilan
perikanan. Pengadilan sebagai
judex facti masih berewenang
memeriksa fakta dan bukti,
sehingga masih dimungkinkan
melakukan penahanan.
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UU Perikanan

Ps 83
1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi
dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung,
perkara tersebut diperiksa dan diputus
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas
perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di
sidang Mahkamah Agung berwenang
menetapkan penahanan selama 20 (dua
puluh) hari.
3) Jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, dapat diperpanjang
oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama
10 (sepuluh) hari.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3), tidak menutup
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari
tahanan sebelum jangka waktu
penahanan berakhir jika kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.

UU lain
disampaikan, terdakwa dipanggil dua
kali berturut-turut melalui dua buah
surat kabar yang terbit dalam daerah
hukum pengadilan negeri itu sendiri
atau daerah yang berdekatan dengan
daerah itu.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
AcaraPidana
Pasal 245
(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh
pemohon kepada panitera pengadilan
yang telah memutus perkaranya dalam
tingkat pertama, dalam waktu empat
belas hari sesudah putusan pengadilan
yang dimintakan kasasi itu
diberitahukan kepada terdakwa.
(2) Permintaan tersebut oleh panitera
ditulis dalam sebuah surat keterangan
yang ditandatangani oleh panitera
serta pemohon, dan dicatat dalam
daftar yang dilampirkan pada berkas
perkara.
(3) Dalam hal pengadilan negeri menerima
permohonan kasasi, baik yang
diajukan oleh penuntut umun, atau
terdakwa maupun yang diajukan oleh
penuntut umum dan terdakwa
sekaligus, maka panitera wajib
memberitahukan permintaan dari
pihak yang satu kepada pihak yang
lain.

Analisis

Pasal 83 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimaana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang
Perikanan tidak bertentangan
dengan KUHP, karena sebagai
lex specialist bagi peradilan
perikanan.
Namun demikian, perlu ditinjau
kembali keberdayagunaan dari
pasal 83 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan ini, sebab
secara teoritik, Mahkamah
Agung tidak lagi memeriksa
fakta dan bukti-bukti perkara.
Mahkamah Agung hanya
memeriksa interpretasi,
konstruksi dan penerapan
hukum terhadap fakta yang
sudah ditentukan oleh judex
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NO

UU Perikanan

UU lain
Pasal 250
(1) Setelah panitera, pengadilan negeri
menerima memori dan atau kontra
memori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib
segera mengirim berkas perkara
kepada Mahkamah Agung.
(2) Setelah panitera Mahkamah Agung
menerima berkas perkara tersebut ia
seketika mencatatnya dalam buku
agenda surat, buku register perkara
dan pada kartu penunjuk.
(3) Buku register perkara tersebut pada
ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan
ditandatangani oleh panitera pada
setiap hari kerja dan untuk diketahui
ditandatangani juga karena jabatannya
oleh Ketua Mahkamah Agung.
(4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung
berhalangan, maka penandatanganan
dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah
Agung dan jika keduanya berhalangan
maka dengan surat keputusan Ketua
Mahkamah Agung ditunjuk hakim
anggota yang tertua dalam jabatan.
(5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung
mengeluarkan surat bukti penerimaan
yang aslinya dikirimkan kepada
panitera pengadilan negeri yang
bersangkutan, sedangkan kepada para

Analisis
facti (Pengadilan Perikanan
pada tingkat Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi). Yang
oleh karena itulah, Mahkamah
Agung disebut judex juris.
Hakim pada tingkat kasasi
berwenang memeriksa
penerapan hukum, bukan pada
fakta-fakta dan bukti-bukti
hukum sebagaimana dilakukan
hakim pada tingkat pertama
dan pengadilan tinggi.
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NO

UU Perikanan

UU lain

Analisis

pihak dikirimkan tembusannya.
Pasal 253
(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi
dilakukan oleh Mahkamah Agung atas
permintaan para pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal
249 guna menentukan :
a. apakah benar suatu peraturan
hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana
mestinya;
b. apakah benar cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang;
c. apakah benar pengadilan telah
melampaui batas wewenangnya.
(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut
pada ayat (1) dilakukan dengan
sekurang-kurangnya tiga orang hakim
atas dasar berkas perkara yang
diterima dari pengadilan lain dari pada
Mahkamah Agung, yang terdiri dari
berita acara pemeriksaan dari penyidik,
berita acara pemeriksaan di sidang,
semua surat yang timbul di sidang
yang berhubungan dengan perkara itu
berserta putusan pengadilan tingkat
pertama dan atau tingkat terakhir.
(3) Jika dipandang perlu untuk
kepentingan pemeriksaan sebagaimana
tersebut pada ayat (1), Mahkamah
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NO

UU Perikanan

UU lain

Analisis

Agung dapat mendengar sendiri
keterangan terdakwa atau saksi atau
penuntut umum, dengan menjelaskan
secara singkat dalam surat panggilan
kepada mereka tentang apa yang ingin
diketahuinya atau Mahkamah Agung
dapat pula memerintahkan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)untuk mendengar keterangan
mereka, dengan cara pemanggilan yang
sama.
(4) Wewenang untuk menentukan
penahanan beralih ke Mahkamah
Agung sejak diajukan permohonan
kasasi.
(5) a. Dalam waktu tiga hari sejak
menerima berkas perkara kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) Mahkamah Agung wajib
mempelajarinya untuk menetapkan
apakah terdakwa perlu tetap
ditahan atau tidak, baik karena
wewenang jabatannya maupun atas
permintaan terdakwa.
b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan,
maka dalam waktu empat belas
hari, sejak penetapan penahanan
Mahkamah Agung wajib memeriksa
perkara tersebut.
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UU Perikanan

UU lain

Analisis

Pasal 254
Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa
permohonan kasasi karena telah
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan
Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah
Agung dapat memutus menolak atau
mengabulkan permohonan kasasi.
Pasal 255
(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan
karena peraturan hukum tidak
diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya, Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkara
tersebut.
(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan
karena cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang, Mahkamah Agung
menetapkan disertai petunjuk agar
pengadilan yang memutus perkara
yang bersangkutan memeriksanya lagi
mengenai bagian yang dibatalkan, atau
berdasarkan alasan tertentu
Mahkamah Agung dapat menetapkan
perkara tersebut diperiksa oleh
pengadilan setingkat yang lain.
(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan
karena pengadilan atau hakim yang
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NO

UU Perikanan

UU lain

Analisis

bersangkutan tidak berwenang
mengadili perkara tersebut, Mahkamah
Agung menetapkan pengadilan atau
hakim lain mengadili perkara tersebut.

C. Potensi Disharmoni Antarpasal Dalam Undang-Undang Perikanan:
No

Pasal
Pasal 76A
Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang
dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas
untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.
Pasal 76 C
1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak
pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76A dapat dilelang untuk negara.
2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana
perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan
negara bukan pajak.
4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang
berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak
yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan
negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan

Analisis Potensi Disharmoni Antarpasal
Bertentangan dengan Pasal 69 yang berbunyi:
“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan
dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran
dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang
berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang
cukup”.
Pada praktek di lapangan, dikeluarkan SEMA Nomor 1
Tahun 2015 tentang Tentang Barang Bukti Kapal
Dalam Perkara Pidana Perikanan, yang menyebutkan”
“Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada
ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat
melakukan tindakan khusus berupa pembakaran
dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang
berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat(4) ini, Ketua
Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk
memberikan persetujuan”
Pasal ini berpotensi konflik dalam penegakannya.
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No

Pasal
peraturan perundang-undangan.
5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak
pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat
diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan
dan/atau koperasi perikanan.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 93
1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak
memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

Analisis Potensi Disharmoni Antarpasal

Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukan dalam
pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan
penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan dimungkinkan
untuk permohonan pembebasan kapal/orang dengan
uang jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik
dalam penegakannya.

2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan
penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah).
3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
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No

Pasal

Analisis Potensi Disharmoni Antarpasal

4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah).
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BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN EFEKTIVITAS
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
memenuhi

asas

„kejelasan

tujuan‟

yang

hendak

dicapai,

„berdayaguna‟ dan „berhasilguna‟. Pemenuhan ketiga asas tersebut
menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat
dalam

mengatur

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan
efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Hal
ini sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga halnya pada saat
dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan,
aspek tersebut perlu dinilai. Evaluasi atau penilaian ini perlu
dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan
suatu peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan IUU
Fishing sesuai dengan arah politik hukumnya. Penilaian ini
dilakukan terhadap hasil penelusuran permasalahan implementasi
dan/atau

efektivitas

peraturan

perundang-undangan,

yang

diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, yang
terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangannya.
Data primer

diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu rapat

Pokja dengan Narasumber, Diskusi Publik dan Focus Group
Discussion

Analisis

dan

Evaluasi

Hukum

dalam

rangka

Pemberantasan IUU Fishing. Berikut penjabaran analisis dan
evaluasi

hukum

terhadap

penilaian

data

primer

tersebut:
91

A. Masalah Substansi Hukum
Permasalahan Empiris
Ada ketentuan mengenai “bail system” (sistem jaminan)
berupa uang, akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak
secara jelas dan pasti serta nyata berapa besaran uang
jaminan dan diserhakan sepenuhnya kepada hakim.
Ketentuan ini justru tidak produktif bagi pemasukan kas
negara karena masalah teknis perikanan dan hal lain terkait
masalah tersebut tidak dikuasai oleh hakim.
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan :
- Pasal 93 ayat 1 berbendera Indonesia hukuman 6 tahun,
denda 2 milyar; ayat (2) berbendera asing hukuman 6
tahun, denda 20 milyar. Ini harus ada justifikasi kenapa 6
tahun penjara.
- Pada pasal 93 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang yang
memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan
ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang
tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Tidak adanya pengaturan tentang bilamana korporasi
dianggap melakukan delik, secara logis sangat menyulitkan
untuk dijeratnya korporasi sebagai pelaku delik. Asumsinya
ialah dengan tidak adanya pengaturan demikian maka unsur
perbuatan (actus reus) dari korporasi tidak dapat ditentukan

Penyebab
Permasalahan
Adanya kekosongan
hukum.

Analisis
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan perlu
disempurnakan dengan aturan yang
menjelaskan berapa besaran uang jaminan yang
diserahkan kepada pengadilan.

Tidak relevan dengan
situasi saat ini yang
lebih menekankan
penegakan hukum
yang efisien.

Karena UU Perikanan ini adalah UU
deregulatif, yang terpenting adalah bagaimana
memanfaatkan sumber daya perikanan
sebesar-besarnya dan menanggulangi IUU
Fishing seefektif mungkin, sedangkan pidana
seharusnya menjadi solusi terakhir. Oleh
karenanya patut dipertimbangkan lagi
terhadap sanksi pidana di atas 5 tahun
(pidana sangat berat), karena akan menambah
beban negara dalam biaya narapidana. Pidana
denda dan administrative seharusnya lebih
ditekankan, dengan pertimbangan efisiensi.

Adanya kekosongan
hukum mengenai
penegakan hukum
bagi korporasi.

Dari rumusan Pasal 101 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan tidak menganut
pertanggungjawaban bagi korporasi yang
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Penyebab
Permasalahan

dan konsekwensi lebih lanjut adalah unsur
pertanggungjawaban (mens real) tidak akan terpenuhi yang
disebabkan parameter yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi dan mengukur kapan korporasi dianggap
melakukan delik sama sekali tidak dijelaskan secara detil
dalam UU Perikanan.
Dalam implementasi di lapangan, ketentuan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan disimpangi dengan SEMA Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Dalam rumusan hukum kamar pidana bidang perikanan
(illegal fishing) dikatakan bahwa dalam perkara illegal fishing
di wilayah ZEE terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan
pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda
Hakim dalam memutus perkara lebih banyak merujuk pada
SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini dan mengesampingkan Pasal
102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan.
Persoalan muncul ketika hakim memutus dengan pidana
denda tanpa pidana kurungan sebagai pengganti dan
terdakwa tidak mampu membayar atau tidak mau
membayar, sehingga tidak ada upaya paksa yang dapat
dilakukan oleh JPU terhadap terdakwa apabila terdakwa
adalah WNA, sehingga memunculkan piutang bagi Kejaksaan

Analisis
melakukan tindak pidana, sebab pidana
dikenakan pada pengurusnya dan
penambahan pidana dengan sebanyak 1/3
dari pidana yang dijatuhkan. Harusnya dipasal
ini harus memasukkan tuntutan pidananya
sampai pada korporasinya dan denda
tambahan 1/3 pidana korporasinya.

Tidak operasionalnya
ketentuan pasal,
karena disimpangi
dengan SEMA

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimaana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan, Pasal 102 dan pasal 5 ayat
1b mengatur bahwa pidana penjara tidak
berlaku bagi pelaku illegal fishing yang
dilakukan di wilayah ZEE kecuali ada
perjanjian antara pemerintah RI dengan
pemerintah Negara yang bersangkutan.
Dari rumusan pasal tersebut bagi pelaku
kejahatan illegal fishing dapat dikenakan
pidana penjara.
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Penyebab
Permasalahan

Analisis

sebagai eksekutor.
SEMA bukan termasuk Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana di maksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011,
namun bagi Hakim SEMA jadi rujukan dalam memutus
suatu perkara.
Ketentuan mengenai Prompt release ada dalam Pasal 104
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan, tetapi belum pernah dilaksanakan dan
ini perlu adanya aturan pelaksana.

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (Pasal 27) Tidak
mengatur kewenangan pengawas perikanan pemerintah
kabupaten/kota dalam hal mengelola sumber daya alam
di laut, yanga ada hanyalah kewenangan pemerintah
provinsi dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi,
pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta
dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam
mempertahankan kedaulatan negara. Ketentuan ini perlu
disempurnakan.

Adanya kekosongan
hukum.

Masalah kekosongan
hukum.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:
- Tentang uang jaminan khusus pelaku
pencurian ikan memakai uang jaminan tapi
kalau untuk pelaku narkotika, trafficking,
tetap harus diproses. Maka ketentuannya
harus disempurnakan.
- Penjelasan pasal 104 ayat 1 harus disebut
tentang yang menetapkan denda maksimum
oleh ahli untuk membantu penghitungan
kerugian negara (ini harus diatur dalam
ayatnya).
Pasal 14 dan Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun
2014 digunakan sebagai pedoman dalam
pembagian kewenangan pusat dan daerah
bidang Kelautan dan Perikanan, namun
sayangnya tidak memberi kewenangan untuk
mengelolan sumber daya alam di laut. Hal ini
sangat terkait dengan isu lingkungan hidup
dan konservasi biota laut. Maka dalam UU
Perikanan
kiranya
perlu
ditegaskan
kewenangan atau bahkan kewajiban bagi
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Penyebab
Permasalahan

pemda untuk pengelolaan sumber daya alam
di laut.

- Dalam pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan
kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanyalah dalam
hal pembagian bagi hasil yang menyangkut masalah
perikanan tangkap yang terdiri dari pemberdayaan nelayan
kecil dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan
ikan. Dan juga menyangkut perikanan budidaya yang
terdiri dari penerbitan IUP, pemberdayaan usaha kecil,
pembudidayaan ikan dan pengelolaan ikan.
Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
perikanan yang berbendera asing dapat dilakukan
berdasarkan bukti permulaan yang cukup (dan setelah
mendapatkan persetujuan Ketuan Pengadilan Negeri )
Pasal 76A jo Pasal 38 dan 45 UU Nomor 8 Tahun 1981
(KUHAP), dimana dikatakan bahwa apabila perkara telah
dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan
Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh
Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah
dilimpahkan
kepada
Majelis,
maka
persetujuan
pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang
bersangkutan
- Dalam implementasi, ketentuan yangterdapat dalam Pasal
69 ayat (4) jo Pasal 76 A UU Perikanan dikesampingkan
oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tentang Barang
Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.
- SEMA tersebut mengatur:
a. Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan
fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) penyidik
dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan

-

Analisis

Ketidaksinkronan
ketentuan pasal antar
peraturan perundangundangan dan SEMA.

SEMA Nomor 1 Tahun 2015 secara substansi
bertentangan Pasal 69 ayat (4) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan. SEMA
tersebut, sebagaimana juga Pasal 38 dan Pasal
54 KUHAP menunjuk pengadilan untuk
memutuskan pemusnahan barang bukti.
Sedangkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan langsung menunjuk
penyidik atau pengawas perikanan. Berikut
bunyi pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009
tentang
Perikanan:
“Dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas
perikanan dapat melakukan tindakan khusus
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tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap
penggunaan Pasal 69 ayat(4) ini, Ketua Pengadilan
Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk
memberikan persetujuan.
b. Bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan
dilaut yang telah disita oleh penyidik secara sah
menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka
apabila hendak dimusnahkan atau dilelang penyidik
harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri
setempat. Pasal 76A jo Pasal 38 dan pasal 45 UU
Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dimana dikatakan
bahwa apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan
Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan
pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan,
namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada
Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh
Majelis Hakim yang bersangkutan.
c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan
Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan
pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan,
namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada
Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh
Majelis Hakim yang bersangkutan.
Pasal 69 ayat 4 disebutkan bahwa penyidik dan pengawas
perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa
pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang
berbendera asing berdsarkan bukti permulaan yang cukup.
Pasal ini bertentangan dengan pasal 76 A, dimana pasal 76 A

Penyebab
Permasalahan

Analisis
berupa pembakaran dan/atau penenggelaman
kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Ketidaksinkronan
ketentuan antarpasal.

Pasal 69 ayat (4) dan pasal 76A UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang
Perikanan saling
bertentangan.
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Penyebab
Permasalahan

Analisis

berbunyi “benda dan/atau alat yang digunakan dalam
dan/atau yang dihasilkan dai tindak pidana perikanan dapat
dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat
persetujuan ketua pengadilan negeri. Kedua pasal ini
membingungkan dalam hal implementasinya sehingga untuk
penegakan hukum kalau mau berfungsi pasal 76A maka
pasal 69 ayat (4) dicabut dan dipakai pasal 76 A sehingga
ada kepastian hukum dan negara dapat menggunakan.

B. Masalah Struktur Hukum
Permasalahan Empiris

Penyebab Permasalahan

Analisis

Fakta di lapangan menunjukkan adanya kelemahan fungsi
kontrol pelabuhan, di antaranya:
- Banyak terminal khusus digunakan sebagai pintu masuk
penyelundupan antara lain barang ilegal, hewan dilindungi,
ekspor dan impor ilegal, perbudakan dan kegiatan IUU
Fishing (sebagaimana terjadi di Wanam, Benjina, dan
Avona).
- Banyaknya pelabuhan tangkahan dan lemahnya
pengawasan di terminal khusus karena lokasi yang sulit
dijangkau dan pengawasn perikanan terletak di wilayah
milik perusahaan perikanan.

Masalah Sarana
Prasarana.

Pembinaan dan pengelolaan pelabuhan oleh
pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal
41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimaana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan, masih membutuhkan sarana dan
prasaran yang memadai, agar dapat
dilaksanakan secara optimal.

UU Perikanan hanya mengatur secara umum bahwa
pengawas perikanan memiliki kewajiban untuk melakukan

Masalah Sarana
Prasarana dan jumlah

Pengawas perikanan sebagaimana diatur
dalam Pasal 66 B Undang-Undang Nomor 31
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Penyebab Permasalahan

Analisis

pengawas tugas di tangkahan, tidak terdapat regulasi secara
khusus sampai saat ini mengenai tangkahan atau pelabuhan
lain di luar pelabuhan perikanan permasalahan ini karena
kapasitas pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum tidak
cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan perikanan,
sehingga pendapatan negara menjadi berkurang.

sumber daya manusia
pengawas perikanan
kurang.

Dalam praktek di lapangan, ABK yang ditangkap dititipkan
ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), sementara Rudenim
seringkali sudah penuh dengan tahanan para pencari suaka
dan pengungsi ilegal. ABK yang bermasalah ini pada
umumnya adalah yang melakukan pelanggaran perikanan
(IUU Fishing), memasukkan ABK tersebut ke Rudenim
mereka sebenarnya tidak relevan, karena mereka bukan
deteni, melainkan tersangka pencurian ikan. Ini menjadi
persoalan baru. Karena menambah beban biaya bagi
Rudenim yang anggarannya adalah standar deteni, yang
lebih tinggi daripada standar anggaran tahanan di LP.

Tumpang tindih
kelembagaan antara
Rudenim dan rumah
tahanan biasa bagi ABK
tersangka IUU Fishing.

Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan, termasuk
pengawasan terhadap pelabuhan tangkahan.
Namun tidak ditindaklanjuti dengan
pengaturan lebih rinci mengenai tugas
pengawasan pelabuhan tangkahan, padahal
jumlahnya banyak, sedangkan pelabuhan
perikanan dan pelabuhan umum tidak
cukup mengakomodir seluruh kegiatan
perikanan di pelabuhan tangkahan.
Perlu dilakukan kajian ulang, dalam
penahanan ABK yang diserahkan kepada
Rudenim.

Permasalahan menyangkut fasilitas penyimpanan barang
bukti kapal, jaring dan alat tangkapan lainnya, juga ikan
hasil tangkapan. Sedangkan karena penyidik tidak ada biaya
untuk merawat barang bukti tersebut, dan juga belum ada
yang bertanggung jawab untuk menjaga, serta tidak ada
biaya untuk orang yang menjaga.
- Kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa

Masalah sarana dan
prasana yaitu, fasilitas
tempat menyimpan
barang bukti berupa
kapal ikan.

Masalah fasilitas ini seringkali menjadi
persoalan dalam menyimpan dan
memelihara nilai barang bukti, karena
membutuhkan biaya yang cukup tinggi
untuk membangun fasilitas semacam ini.

Terkait masalah

Peledakan kapal seringkali berbenturan

98

Permasalahan Empiris
penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan SE Nomor 1 Tahun 2015 MA tentang
tindakan hukum berdasarkan pasal 69 (4) dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1)
penyidik/pengawas perikanan dapat melakukan tindakan
khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman
kapal perikanan yang berbendara asing berdasarkan
permulaan yang cukup dan terhadap tindakan dalam
pasal tidak memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan
Negeri. Tindakan pengeboman kapal seringkali
mengakibatkan kerusakan lingkungan.
-

-

Dalam berkas perkara tidak melampirkan dokumen kapal
pengawas/kapal KRI/Polair yang menyangkut
penggeledahan kapal tertangkap, jumlah ABKnya, jumlah
barang bukti berupa ikan hasil kejahatan, dokumen
berupa gambar situasi/letak locus delicti.
Peta lokasi penangkapan sering tidak ditandatangani oleh
nahkoda kapal tertangkap.
Masalah ketiadaan anggaran untuk menghadirkan saksi,
ahli, juru bahasa, pemeriksaan/sidang lapangan
Sulit melakukan eksekusi terhadap terdakwa orang asing
yang telah dipulangkan sementara putusan yang
berkekuatan hukum

Penyebab Permasalahan

Analisis

lingkungan hidup.

dengan masalah kelestarian lingkungan
hidup. Oleh karenanya, perlu pula diatur
mengenai pencegahan kerusakan lingkungan
dalam hal pemusnahan kapal pencuri ikan.

Masalah sarana dan
prasarana.

Perlu didukung oleh anggaran biaya untuk
proses penyidikan dan pemeriksaan di
pengadilan.
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C. Masalah Budaya Hukum
Permasalahan Empiris
Praktek di lapangan banyak (mencapai angka ribuan) ABK
yang bekerja secara ilegal di atas kapal perikanan dan para
ABK asing tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian
dan ketenagakerjaan yang sah namun tetap diperbolehkan
untuk berlayar oleh pengawas/satker.

Dalam implementasi, penegak hukum lebih mengutamakan
memenjarakan pelaku tindak pidana dari pada merehabilitasi
dan memulihkan suatu keadaan yang telah tidak tertib.
Contohnya pemusnahan kapal-kapal ikan tidak berizin
tersebut,sebenarnya akan lebih bermanfaat jika kapal
rampasan diserahkan kepada para nelayan Indonesia yang
masih memerlukan sarana perikanan yang modern.

- Dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015
tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Penyebab Permasalahan
Masalah pemahaman

masyarakat dan aparat
penegak hukum.

Pemahaman aparat
penegak hukumyang
mengakibatkan tidak
operasionalnya
ketentuan pasal,
karena disimpangi
dengan SEMA.

Pemahaman aparat
penegak hukumyang

Analisis
Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang
Perikanan
belum
ditegakkan
sepenuhnya oleh aparat yang berwenang.
Larangan penggunaan ABK asing pada
belum dipatuhi oleh pengawas perikanan,
syahbandar perikanan dan perusahaan
perikanan.

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, masih dibedakan antara
kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana
yang merupakan kejahatan yaitu pasal 86,
88, 91, 92, 93, 94 dan 94A dan terdapat
pada 9 (Sembilan) pasal pelanggaran 87, 89,
90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 100B,
100C
dan
100D.
Kenyataan
ini
menunjukkan
bahwa
politik
kriminal
pemerintah Indonesia dalam hal mengenai
perikanan, lebih mengutamaan tindakan
represif dari preventif dan rehabilitatif.
SEMA seringkali lebih diperhatikan hakim
dalam memutus perkara walaupun
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MA Tahun 2015, menyebutkan bahwa dalam perkara Illegal
Fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat
dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti
denda.
- Hal ini menjadi masalah karena ketika terdakwa tidak
mampu membayar atau tidak mau membayar sehingga
tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penuntut
Umum terhadap terdakwa, apalagi jika terdakwa warga
negara asing sehingga memunculkan piutang bagi
Kejaksaan sebagai eksekutor.

Penyebab Permasalahan
mengakibatkan tidak
operasionalnya
ketentuan pasal,
karena disimpangi
dengan SEMA.

Analisis
kedudukan SEMA tidak sama, bahkan
seharusnya di bawah UU. Namun sering kali
hakim bagaikan tidak memiliki pilihan,
karena tunduk tidaknya hakim pada SEMA
berkaitan erat dengan “karirnya”.

D. Masalah Pelayanan dan Penegakan Hukum
Permasalahan Empiris
Kejahatan IUU Fishing tidak hanya terjadi di sektor perikanan
tetapi juga saling berkaitan dengan kejahatan lainnya seperti
kepabeanan, keimigrasian, ketenagakerjaan akhirnya timbul
permasalahan yaitu yurisdiksi pengadilan perikanan yang
hanya dapat memeriksa dan memutus tindak pidana
perikanan. Pengadilan perikanan tidak mampu mengatasi
perkembangan modus kejahatan perikanan terkini.

- Dalam implementasinya penyerahan Surat Perintah

Penyebab Permasalahan

Tidak efektif.

Aspek Standar

Analisis
Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan mengatur bahwa
pengadilan perikanan hanya berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus tindak
pidana bidang perikanan. Jika ada tindak
pidana lain dilimpahkan ke pengadilan
negeri, hal ini menjadi tidak efektif,
mengingat locus delicti nya sama, atau
bahkan bukti-buktinya bisa saling berkaitan.
Penentuan batas waktu penahanan untuk
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-

-

Dimulainya Penyidikan (SPDP) selalu terlambat diserahkan
ke Penuntut Umum (melewati masa 7 (tujuh) hari.
Permintaan perpanjangan penahanan selalu diserahkan
bersamaan dengan SPDP.
Resume dalam permintaan perpanjangan belum
menguraikan alasan-alasan perpanjangan penahanan.
Dalam berkas perkara tidak melampirkan dokumen kapal,
pengawas/kapal KRI/POLAIR yang menyangkut
penggeledahan kapal tertangkap, jumlah ABKnya, jumlah
barang bukti berupa ikan, hasil kejahatan, dokumen
berupa gambar situasi/letak locus delictinya.
Peta lokasi penangkapan sering tidak ditandatangani oleh
Nahkoda kapal tertangkap.
Masalah ketiadaan anggaran untuk menghadirkan saksi
ahli, juru Bahasa, pemeriksaan/sidang lapangan.

- Penyerahan perkara tahap 1 oleh penyidik selalu mepet
watu (misalnya penyerahan berkas-berkas tahap 1
diserahkan pada hari Jumat sehingga JPU baru dapat
melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas perkara
pada hari Senin sehingga tidak maksimal.
- Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) setelah
perkara dinyatakan lengkap (P21) tidak segera diserahkan
oleh penyidik.
- Tidak seluruh petunjuk penuntut umum dipenuhi oleh
penyidik sehingga pembuktian tidak optimal.
- Perlu ditambahkan, mengenai tugas hakim.

Penyebab Permasalahan

Analisis

Operasional Pelaksana,
aspek waktu.

proses penyidikan yang hanya 30 hari (20
hari ditambah 10 hari), sebagaimana diatur
dalam Pasal dalam 73 B Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan dirasakan
memberatkan penyidik dan penuntut umum
untuk bekerja secara optimal. Mengingat
jangkauan wilayah IUU Fishing yang memiliki
rentang yang jauh dan tingkat kesulitan yang
lebih tinggi dari pada delik biasa. Sedangkan
delik biasa saja dalam Pasal 24 KUHAP masa
penahanan
untuk
kepentingan
proses
penyidikan bisa mencapai 60 hari (20 hari
ditambah 40 hari).

Aspek Standar
Operasional Pelaksana,
aspek biaya dan waktu.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan
penuntut umum sebagaimana diatur dalam
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimaana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan juga dirasa kurang
panjang, yaitu hanya 20 hari (10 hari
ditambah 10 hari), mengingat jangkauan
wilayah IUU Fishing yang jauh dan sulit. Jika
dibandingkan dengan KUHAP, masa
penahanan yang dapat dilakukan oleh
penuntut umum lebih lama, yaitu bisa
mencapai 50 hari (20 hari ditambah 30 hari).
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Permasalahan Empiris
- Seringkali dalam implementasi mengalami kendala ketika
terdapat pidana denda sulit untuk dilakukan dikarenakan
kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan
perikanan liar (IUU Fishing) sudah dibakar. Sebenarnya
kapal dibakar dan dirampas untuk Negara dimungkinkan
dalam Pasal 76 A.
- Akan lebih efisien jika barang bukti kapal dirampas
menjadi aset Negara, jika kapal tersebut dilelang uangnya
bisa masuk ke kas Negara untuk membayar denda.
- Dengan tidak dikenalnya pertanggungjawaban korporasi
sebagai pelaku tindak pidana dalam kejahatan perikanan,
dalam implementasi di lapangan hanya pelaku di lapangan
seperti anak buah kapal (ABK) dan Nahkoda kapal yang
diajukan ke muka persidangan, sedangkan pihak korporasi
yang berada di belakang mereka dan justru memperoleh
keuntungan lebih besar dari kegiatan perikanan yang
menyimpang sama sekali tidak tersentuh.
- Menyangkut tidak adanya pengaturan tentang bilamana
korporasi dianggap melakukan delik, secara logis sangat
menyulitkan untuk dijeratnya korporasi sebagai pelaku
delik.
- Asumsinya ialah dengan tidak adanya pengaturan
demikian maka unsur perbuatan (actus reus) dari
korporasi tidak dapat ditentukan dan konsekuensi lebih
lanjut adalah unsur pertanggungjawaban (mens rea) tidak
akan terpenuhi sebab parameter yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi dan mengukur kapan korporasi
dianggap melakukan delik sama sekali tidak dijelaskan
secara detil dalam UU Perikanan.

Penyebab Permasalahan
Aspek Standar
Operasional Pelaksana.

Ketiadaan aturan
menyangkut korporasi,
mengakibatkan
penegakan hukum
yang kurang efektif.

Analisis
Pasal 69 yang tidak sejalan dengan Pasal
76A, 76B, dan 76C Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan perlu direvisi, agar
barang bukti tetap terjaga dan dapat
digunakan pada saat pemeriksaan di
pengadilan.
Pasal 83 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan :
- Pasal 83A ayat 1 berbunyi “selain yang
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana perikanan atau tindak pidana lainnya,
awak kapal lainnya dapat dipulangkan
termasuk yang berkewarganegaraan asing”.
Disini kata “termasuk” sangat janggal,
harusnya
dimasukkan
kata-kata
yang
memang ada dalam rumusan penyusunan
peraturan perundang-undangan seperti kata
dan/atau.
- Pasal 83A ayat 2 berbunyi “Pemulangan awak
kapal
berkewarganegaraan
asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh instansi yang bertanggung
jawab di bidang keimigrasian melalui
kedutaan atau perwakilan negara asal awak

103

Permasalahan Empiris

Penyebab Permasalahan

Analisis
kapal”.
Disini
mengenai
mekanisme
pemulangan WNA bagaimana? Dipulangkan
karena apa? Karena kalau Ditjen. Imigrasi
melakukan pemulangan atau deportasi orang
asing pada mereka yang memang melanggar
ke Imigrasian, sedangkan dalam hal IUU
Fishing mereka telah melakukan pencurian
ikan.
- Dalam pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) ada katakata
awak
kapal,
disini
ada
ketidakkonsistenan, apakah ingin memakai
istilah ABK atau awak kapal.

-

-

-

-

Saksi penangkap sering tidak hadir di persidangan dengan
alasan sedang menjalankan operasi yang selalu
dipermasalahkan ketidakhadirannya.
Persidangan perkara perikanan bersifat khusus sehingga
harus dilakukan oleh majelis lengkap sedangkan hakim
karier masih juga menangani perkara tindak pidana
lainnya dan perdata sehingga persidangan perkara
perikanan menjadi terganggu dan ditempatkan pada akhir
waktu (sore hari).
Sarana penyimpanan barang bukti kapal/alat tangkap
jaring serta hasil tangkapannya berupa ikan tidak tersedia
sementara penyidik tidak lagi bersedia menerima penitipan
barang bukti tersebut karena tanggung jawab sudah
diserahkan kepada JPU.
Salinan/Petikan putusan tidak segera diserahkan ke JPU
sehingga memperlambat proses eksekusi maupun upaya
hukum.

Aspek SOP

Perlu SOP yang jelas dan tegas agar
penanganan kasus perikanan di pengadilan
dapat berjalan efektif.
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Beberapa persoalan lain dalam penegakan hukum IUU Fishing
di antaranya:
1. Obyek Penegak Hukum Sulit Ditembus Hukum
a. Pelaku disini adalah Oknum Pejabat Penyelenggara Negara,
Oknum Aparat Penegak Hukum atau Oknum Pegawai Negeri
Sipil yang tidak diatur secara khusus dalam UU Perikanan.
b. Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengkualifikasikan
pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
perbuatan pidana dapat juga diterapkan dalam kejahatan
IUU Fishing, sedangkan peranan pelaku utamanya sulit
untuk ditemukan.
2. Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum
a. Lemahnya

koordinasi

antar

instansi

penegak

hukum,

sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan
dan

kebijakan

masing-masing

instansi

sangat

rawan

menimbulkan konflik kepentingan
b. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi, koordinasi
antar

berbagai

Instansi

tersebut

sangat

menentukan

keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap
kejahatan

Illegal

Fishing

yang

merupakan

kejahatan

terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai
dari penangkapan ikan secara ilegal, transhipment ikan
ditengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal.
c. Proses

peradilan

mulai

dari

penyidikan

hingga

ke

persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses
hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang
sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam
penanganan kasus tersebut.
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d. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen,
data/informasi

ataupun

sarana

dan

prasarana

yang

dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum.
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B. Permasalahan Penegakan IUU Fishing Hasil Temuan Satuan Tugas 115 (Satgas Illegal Fishing)

No.
1

2

Permasalahan
Kelemahan pengawasan
terhadap pelabuhan
perikanan dan
pelabuhan lain di luar
perikanan

Peraturan
Pasal 66B UndangUndang Nomor 31
Tahun 2004
sebagaimaana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 45 Tahun
2009 tentang
Perikanan

Fakta
- Terdapat banyak pelabuhan
tangkahan di Belawan.
- UU Perikanan hanya mengatur
secara umum bahwa pengawas
perikanan memiliki kewajiban
untuk melakukan pengawas
tugas di tangkahan, tidak
terdapat regulasi secara khusus
sampai saat ini mengenai
tangkahan atau pelabuhan lain
di luar pelabuhan perikanan

Kelemahan pelaksanaan - Pasal 41 ayat 2 dan
- Terminal khusus digunakan
fungsi kontrol
3 Undang-Undang
sebagai pintu masuk
pelabuhan
Nomor 31 Tahun
penyelundupan antara lain
2004 sebagaimaana
barang ilegal, hewan dilindungi,
telah diubah
ekspor dan impor ilegal,
perbudakan dan kegiatan IUU
dengan UndangFishing (sebagaimana terjadi di
Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Wanam, Benjina, dan Avona.)
Perikanan .

Analisis Akar Permasalahan
Kapasitas pelabuhan perikanan
dan pelabuhan umum tidak
cukup untuk mengakomodir
seluruh kegiatan perikanan

- Terdapat banyak pelabuhan
tangkahan di Belawan.
- Lemahnya pengawasan di
terminal khusus karena lokasi
yang sulit di jangkau dan
pengawas perikanan terletak di
wilayah milik perusahaan
perikanan.

- Pasal 110 PP N0. 61
tahun 2009 tentang
Kepelabuhan.
- Permen No. 51 tahun
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No.

Permasalahan

Peraturan

Fakta

Analisis Akar Permasalahan

2011 jo. Permen No.
72 Tahun 2014
tentang Terminal
Khusus dan
terminal untuk
kepentingan sendiri.
3

Aturan penggunaan
tenaga kerja asing tidak
dijalankan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 35 ayat 1
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimaana
telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 45 Tahun
2009 tentang
Perikanan

4

Lemahnya penegakan
hukum terhadap tindak
pidana perikanan dan
tindak pidana lain (non)
perikanan.

Pasal 88 UndangUndang Nomor 31
Tahun 2004
sebagaimaana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 45 Tahun
2009 tentang
Perikanan

Dalam kasus Hai Fa beberapa
pelanggaran telah terbukti yaitu
mematikan transmitter, berlayar
tanpa dokumen, menangkap dan
mengekspor hiu martil dan
pidana denda yang dijatuhkan
hanya sejumlah Rp. 200 juta.

- Pengaturan tentang sanksi bagi
pelaku kejahatan/pelanggaran
sebagian besar menggunakan
ancaman-ancaman pidana dan
denda maksimal, bukan
pidana minimal. Rumusan ini
merupakan salah satu
penyebab yang mendorong
dihasilkannya putusan
pengadilan yang menghukum
terdakwa terlalu ringan

5

Pengadilan Perikanan
tidak memiliki
kewenangan untuk

Pasal 71 ayat (1)
Undang-Undang
Nomor 31 Tahun

Kejahatan IUU Fishing tidak
hanya terjadi di sektor perikanan
tetapi juga saling berkaitan

- Yurisdiksi pengadilan
perikanan yang hanya dapat
memeriksa dan memutus

- Terdapat ± 6000 ABK yang
- Para ABK asing tidak
bekerja secara ilegal di atas kapal
dilengkapi dengan dokumen
keimigrasian dan
perikanan.
ketenagakerjaan yang sah
namun tetap diperbolehkan
untuk berlayar oleh
pengawas/satker.

108

No.

Permasalahan

Peraturan

Fakta

Analisis Akar Permasalahan

menangani perkara non
perikanan lainnya.

2004 sebagaimaana
telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 45 Tahun
2009 tentang
Perikanan

dengan kejahatan lainnya seperti
kepabeanan, keimigrasian,
ketenagakerjaan.

tindak pidana perikanan.
- Pengadilan perikanan tidak
mampu mengatasi
perkembangan modus
kejahatan perikanan terkini.

C. Permasalahan efektivitas yang bersumber pada rumusan sanksi pidana.
Secara rinci penilaian terhadap ketentuan sanksi pidana dalam UU Perikanan dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:
NO

PASAL

BUNYI PASAL

ANALISIS

BAB XIV Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (pasal 72 – pasal 83)
Pasal
1
72

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang
perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara
yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 72 – pasal 83 merupakan ketentuan pidana formal,
artinya pidana formil adalah ketentuan untuk
melaksanakan pidana materiil. Idealnya hukum formil ini
diletakan setelah hukum materiil.
Namun sayangngya petunjuk No. 115 dan No.220 dalam
teknik penulisan peraturan perundang-undangan yang
tercantum dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
menentukan bahwa ketentuan materiil diletakan
mendahului ketentuan formilnya.
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NO

PASAL
Pasal 76

BUNYI PASAL
1) Penuntut umum setelah menerima hasil
penyidikan dari penyidik wajib
memberitahukan hasil penelitiannya kepada
penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan
tidak lengkap, penuntut umum harus
mengembalikan berkas perkara kepada
penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang
hal-hal yang harus dilengkapi.

ANALISIS
Masa penahanan yang hanya 10 hari dipandang sangat
memberatkan JPU, karena terlalu singkat, sedangkan
perkara IUU Fishing bukan perkara yang mudah
ditangani, banyak faktor yang dapat menghambat proses
penuntutan.

3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
terhitung sejak tanggal penerimaan berkas,
penyidik harus menyampaikan kembali berkas
perkara tersebut kepada penuntut umum.
4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila
dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum
tidak mengembalikan hasil penyidikan atau
apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir
sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari
penuntut umum kepada penyidik.
5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil
penyidikan tersebut lengkap dalam waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal penerimaan berkas dari penyidik
dinyatakan lengkap, penuntut umum harus
melimpahkan perkara tersebut kepada
pengadilan perikanan.
6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut
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NO

PASAL

BUNYI PASAL

ANALISIS

umum berwenang melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai, dapat
diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang
berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan
tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum
jangka waktu penahanan berakhir jika
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
9) Penuntut umum menyampaikan berkas
perkara kepada ketua pengadilan negeri yang
berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik
dinyatakan lengkap.
Pasal 76 A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam
dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana
perikanan dapat dirampas untuk negara atau
dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua
Pengadilan Negeri.

Bertentangan dengan Pasal 69 yang berbunyi:
“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat
melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.
Pada praktik di lapangan, dikeluarkan SEMA Nomor 1
Tahun 2015 tentang Tentang Barang Bukti Kapal Dalam
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NO

PASAL

BUNYI PASAL

ANALISIS
Perkara Pidana Perikanan, yang menyebutkan”
“Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan
fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) penyidik
dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan
khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman
kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti
permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69
ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai
kewenangan untuk memberikan persetujuan”
Pasal ini berpotensi konflik dalam penegakannya.

Pasal 83A

1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana perikanan atau tindak
pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat
dipulangkan termasuk yang
berkewarganegaraan asing.

1) Ketentuan Pasal 83 A terkait ketentuan Pasal 73
Konvensi Hukum Laut yang menyatakan sanksi
pemulangan pelaku WNA sepanjang tidak ada perjanjian
antar negara Indonesia dengan negara asal pelaku.
Namun jika di dalam kapal terkait terdapat narkotika
dan obat berbahaya lainnnya maka terhadap pelaku
2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan
termasuk WNA tetap dapat dipidana.
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2) Hal yang luput dari pembentuk Pasal 83 A adalah,
dilakukan oleh instansi yang bertanggung
kalimat, “in the absence of agreements to the contrary the
jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan
States concerned..”, dan Pasal 27 tentang Criminal
atau perwakilan negara asal awak kapal.
Jurisdiction on board a foreign ship” dan kekecualiannya.
3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal
3) Untuk ayat (1), perlu diperhatikan juga kemungkinan
berkewarganegaraan asing sebagaimana
terjadinya tindak pidana lain, yang seringkali terjadi
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
terhadap kejahatan perikanan, seperti penyelundupan
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
narkoba, perdagangan orang, perbudakan dan
sebagainya. Maka pemulangan harus dikecualikan bagi
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NO

PASAL

BUNYI PASAL

ANALISIS
tersangka tindak pidana tersebut.
4) Untuk ayat (2), perlu dipertanyakan logisme nya, apakah
deportasi WNA dapat dilakukan tanpa ada tindak
pidana?
5) Untuk ayat (3), belum tegas, apakah awak kapal juga
termasuk ABK.

BAB XV KETENTUAN PIDANA
Tidak mengatur tanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.
Menganut sistem pidana maksimal khusus.
Pasal 84
1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,
Sanksi: kumulatif
alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
Subjek
dapat merugikan dan/atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan/atau
Setiap orang
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana
Nakhoda
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar
Pemilik kapal
dua ratus juta rupiah).
2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli
Pemilik
penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang
pembudidaya ikan
dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

Penjara

Denda

6 tahun

1,2 M

10 tahun

1,2 M

10 tahun

2M

10 tahun

2M
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NO

PASAL

BUNYI PASAL
alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
dapat merugikan dan/atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00
(satu miliar dua ratus juta rupiah).
3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan
perikanan,penanggung jawab perusahaan
perikanan, dan/atau operator kapal perikanan
yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia melakukan
usaha penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau
bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan
dan/atau lingkungannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan,
kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan
ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan
pembudidayaan ikan yang dengan sengaja
melakukan usaha pembudidayaan ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,

ANALISIS
Ratio pemidanaan tidak berpola
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NO

PASAL

Pasal 85

Pasal 86

BUNYI PASAL
dan/atau bangunan yang dapat merugikan
dan/atau membahayakan kelestarian sumber
daya ikan dan/atau lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja memiliki,
menguasai, membawa, dan/atau menggunakan
alat penangkap ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang mengganggu dan
merusak keberlanjutan sumber daya ikan di
kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah

ANALISIS

Penjara 5 tahun dan denda 2 Miliar

Sanksi: kumulatif

Subjek

Penjara

Denda

Pencemaran

10 tahun

2M

membudidayakan

6 tahun

1,5 M
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pengelolaan perikanan Republik Indonesia
membudidayakan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau
lingkungan sumber daya ikan, dan/atau
kesehatan manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah).
3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika
yang dapat membahayakan sumber daya ikan,
dan/atau lingkungan sumber daya ikan
dan/atau kesehatan manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).
4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
menggunakan obat-obatan dalam
pembudidayaan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau
lingkungan sumber daya ikan dan/atau
kesehatan manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah).

ANALISIS
Membudikdayakan
ikan hasil rekayasa
genetic

6 tahun

1,5 M

Menggunakan
obat2an

6 tahun

1,5 M

Rasio pemidanaan tidak berpola
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Pasal 87

Pasal 88
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1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan
sumber daya ikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di
wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma
nutfah yang berkaitan dengan sumber daya
ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan,
mengeluarkan mengadakan, mengedarkan,
dan/atau memelihara ikan yang merugikan
masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya
ikan, dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke
dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

ANALISIS
Sanksi: kumulatif
Subjek

Penjara

Denda

Merusak
plasma nutfah
psl 4 (2)

2 tahun

1M

Merusak
plasma nutfah
psl 4 (4)

1 tahun

500 juta

Rasio pemidanaan berpola 2 : 1

Penjara 6 tahun dan denda 1,5 M
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Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan
pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan
ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).

Penjara 1 tahun dan denda 800 juta

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau
hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah
Republik Indonesia yang tidak dilengkapi
sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Penjara 1 tahun dan denda 800 juta

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan
bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan
penolong, dan/atau alat yang membahayakan
kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam
melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

Penjara 6 tahun dan denda 1,5 M
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(enam) tahun dan denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).
Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan usaha perikanan di bidang
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak
memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

Pasal 93

5) Setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera Indonesia melakukan penangkapan
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia dan/atau di laut lepas,
yang tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6) Setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing melakukan penangkapan
ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI

Penjara 8 tahun dan denda 1,5 M

Sanksi: kumulatif
Subjek

Penjara

Denda

KP Indonesia tanpa
SIPI

6 tahun

2M

KP Asing tanpa SIPI di
ZEE

6 tahun

20 M

KP Indonesia tanpa
SIPI asli

6 tahun

2M
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).
7) Setiap orang yang mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia di
wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI
asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
8) Setiap orang yang mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing di ZEEI,
yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal pengangkut ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan
atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki
SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

ANALISIS
KP Asing tanpa SIPI
asli di ZEE

6 tahun

20 M

Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal berbendera
Indonesia terhadap kapal berbendera asing. Sedang rasio
sanksi penjara berpola 1:1.
Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk
subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang WNA
telah pertama memasuki wilayah Indonesia secara tidak
sah dan mengambil sumber hayati di dalam wilayah laut
Indonesia, bertentangan dengan prinsip kedaulatan
hukum RI.
Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukan dalam
pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan
penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan dimungkinkan
untuk permohonan pembebasan kapal/orang dengan
uang jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik
dalam penegakannya.
Penjara 5 tahun dan denda 1,5 M
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Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).
Pasal 94A

Pasal 95

Pasal 96

Setiap orang yang memalsukan dan/atau
menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Memalsukan SIUP dan SIKPI

Setiap orang yang membangun, mengimpor,
atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak
mendapat persetujuan terlebih dahulu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Membangung kapal perikanan tanpa persetujuan

Penjara 7 tahun dan denda 3 M

Penjara 1 tahun dan denda 600 juta

Setiap orang yang mengoperasikan kapal
perikanan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan
kapal perikanannya sebagai kapal perikanan
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta
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rupiah).
Pasal 97

1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan berbendera asing yang
tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang
selama ini berada di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia tidak
menyimpan alat penangkapan ikan di dalam
palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan berbendera asing yang
telah memiliki izin penangkapan ikan dengan
1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu
pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa
alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana
dengan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal
penangkapan ikan berbendera asing yang
telah memiliki izin penangkapan ikan, yang
tidak menyimpan alat penangkapan ikan di
dalam palka selama berada di luar daerah
penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(3), dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Sanksi denda
Subjek

Penjara

Denda

Nakhoda KPA
tanpa izin

-

500 juta

Nakhoda KPA
dengan izin
bawa alat
penangkapan
lain

-

1M

Nakhoda KPA
dengan izin
tidak simpan
alat tangkap di
wilayah yang
tidak diizinkan

-

500 juta
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rupiah).
Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki
surat persetujuan berlayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

ANALISIS
Nakhoda tanpa surat berlayar Penjara 1 tahun dan denda
1M

Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian
perikanan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia yang tidak memiliki izin
dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Penelitian tanpa izin Penjara 1 tahun dan denda 1 M

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2), dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran terhadap
pasal 7 ayat (2) denda 250 juta

Pasal 100A

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28A, pemalsuan persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

Pemalsuan persetujuan dan pendaftaran

123

NO

PASAL

Pasal 100B
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ANALISIS

(1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan
pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga)
dari ancaman pidana pokok.

Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana pokok

Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12,
Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20
ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3),
Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35
ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42
ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan
oleh nelayan kecil dan/atau pembudi dayaikan kecil dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan
kecil/pembudidaya ikan kecil .

Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan
oleh nelayan kecil dan/atau pembudi dayaikan kecil dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan
kecil/pembudidaya ikan kecil :

Pidana alternative:
Penjara 1 tahun atau denda 250 juta.

Denda 100 juta
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Pasal 100D

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana
denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan
ke kas negara sebagai penerimaan negara
bukan pajak kementerian yang membidangi
urusan perikanan.

Denda disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP KKP

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85,
Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal
90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94,
Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh
korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya
dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana
dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana
yang dijatuhkan.

Untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah
pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok

Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam
Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak
pidana di bidang perikanan yang terjadi di
wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
pemerintah negara yang bersangkutan.

Pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE

Pasal 103

1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal
91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah

Berpotensi konflik dengan pasal 93, khususnya masalah
perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia yang terkena
pasal 93, dengan sanksi pidana yang kumulatif (penjara 6
tahun dan denda).
Ancaman penjara 6 tahun dalam hukum pidana termasuk
kategori tindak pidana “berat”.
Materi muatan terutama mengenai sanksi pidana masih
dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Pasal 103
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana
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ANALISIS

kejahatan.
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal
96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100
adalah pelanggaran.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan).Tindak pidana yang merupakan
pelanggaran terdapat pada 9 (sembilan) pasal dan
selebihnya adalah kejahatan. Kenyataan ini menunjukkan
bahwa politik kriminal pemerintah Indonesia dalam hal
perikanan, lebih mengutamakan tindakan represif dari
preventif dan rehabilitatif. Tidak ada satu ketentuan di
dalam UU aquo menunjukkan niat pemerintah untuk
melakukan tindakan restorative (restorative justice).
Keadaan ini tentu mengakibatkan tugas dan wewenang
aparatur hukum dan termasuk PPNS Perikanan lebih
mengutamakan memenjarakan pelaku tindak pidana dari
pada merehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan yang
telah tidak tertib. Contoh, pemusnahan kapal-kapal ikan
tidak berizin (SIPI atau SIKPI), merupakan contoh dari
pendekatan tersebut. Pertanyaan yang perlu diajukan:
apakah memusnahkan kapal merupakan tindakan
hukum yang efisien, dibandingkan jika tindakan tersebut
diganti dengan memberikannya kepada nelayan Indonesia
yang masih memerlukan sarana perikanan yang modern?

1) Permohonan untuk membebaskan kapal
dan/atau orang yang ditangkap karena
melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat
dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan
dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan

Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khusus ayat
(1) merupakan ketentuan mengenai “bail system” (sistem
jaminan) berupa uang akan tetapi dalam ketentuan
tersebut tidak secara jelas dan pasti serta nyata besaran
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sejumlah uang jaminan yang layak, yang
penetapannya dilakukan oleh pengadilan
perikanan.
2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam
dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana
perikanan dapat dirampas untuk negara.

ANALISIS
uang jaminan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
Ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan kas
negara karena masalah teknis perikanan dan hal lain
terkait masalah tersebut tidak dikuasai oleh hakim.
Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan peranan
unsur appraisal (penilai) yang ditunjuk Kejaksaan.
Permohonan pembebasan tindak pidana di wilayah ZEEI
tentu membingungkan karena dalam konvensi hukum
laut ditegaskan bahwa sepanjang tidak ada perjanjian
(agreement) antara negara asal pelaku dan negara yang
dirugikan maka pemulangan WNA awak kapal tidak
dimungkinkan dan bahkan dapat dituntut; hal ini ;
berarti pembebasan dari ancaman pidana dan
pemulangannya tidak bersifat serta merta. Apalagi jika
merujuk pada ketentuan yurisdiksi kriminal sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982.
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Beberapa persoalan lain mengenai efektivitas implementasi
ketentuan pidana dalam UU Perikanan ini antara lain:
a. Rumusan sanksi pidana dalam pasal 102 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
yang

memiliki

sanksi

pidana

denda

yang

Perikanan

sangat

berat

dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata
belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal
Fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6
(enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan
tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Izin Penangkapan
Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan
pemalsuan dan memakai izin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI.
Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua
puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang–Undang
ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau
minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan
tidak memberi efek jera kepada pelaku.
b. Belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi
pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.
c. Adanya seperangkat aturan (norma hukum) yang mengatur
tentang tindak pidana perikanan yaitu 1). Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, 2).
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecilserta aturan pelaksana
lainnya seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Usaha Perikanan, 3). Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun

2007

tentang

Konservasi

Sumberdaya

Ikan,

4).
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Peraturan

Pemerintah

Nomor

30

Tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 5).
Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan
Tindak Pidana di Bidang Perikanan,6). Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang
Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, 7). Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005
tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan Di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang
Bukan

Untuk

Tujuan

Komersial,

8).

Peraturan

Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang
Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan
Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara,
Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan
Jaring Ingsang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEI).
d. Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat
menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan
masing–masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik
kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi
merupakan

salah

satu

kendala

dalam

penanggulangan

kejahatan Illegal Fishing. Dan penegakan hukum dilakukan
dengan Multidoor Approach (penegakan multi rezim). Serta
penguatan kelembagaan penegakan hukum di laut yang
terintegrasi, dimana perlu kejelasan pengaturan kelembagaan
yang mengatur administrasi perizinan dan kebijakan dibidang
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perikanan dengan kelembagaan penegkan hukum sehingga
pengawasan dapat optimal.
e. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan
membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang
sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai
membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus
tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua
komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang
dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu
diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar
Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap
Illegal Fishing tersebut. Indonesia harus memiliki “integrated
law enforcement system” dan “sophisticated monitoring system”
yang melibatkan armada di laut dan di udara, oleh karena itu
diperlukan pula kerjasama dengan TNI Angkatan Udara untuk
melakukan pengawasan dari udara.
f. Kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai
Instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006
tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri

Nomor

PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan
Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini
terdapat 10 (sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam
satu mata rantai pemberantasan Illegal Fishing yang sangat
menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan
yaitu:

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan,

Kepolisian

Republik Indonesia, TNI - Angkatan Laut, Kejaksaan Agung,
Ditjen

Imigrasi

Kementerian

Hukum

dan

HAM,

Ditjen

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Pembinaan Pengawasan
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Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Mahkamah

Agung

dan

Pemerintah

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota. Koordinasi antar berbagai Instansi
tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan
hukum

pidana

terhadap

kejahatan

Illegal

Fishing

yang

merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang
sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal,
tanshipment ikan ditengah laut hingga ekspor ikan secara
ilegal.
g. Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah
dengan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

tentang

Perikanan belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak
pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (ommission).
Tindak pidana Pembiaraan atau (ommission) adalah terutama
yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam
masalah penanggulangan Illegal Fishing.
h. Rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan yang

memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan
dengan

ketentuan

pidana

yang

lain,

ternyata

belum

memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing.
Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun
bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki
atau membawa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan paling
berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan
memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda
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yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar
rupiah).
i. Rumusan sanksi dalam Undang–Undang ini tidak mengatur
rumusan

sanksi

paling

rendah

atau

minimum

sehingga

seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek
jera kepada pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi
pidana bagi Korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama
kepada tindak pidana pembiaran.
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BAB VI
PENUTUP
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN
1. Dari hasil penilaian kesesuaian terhadap asas materi
muatan yang telah dilakukan terhadap 6 (enam) UndangUndang,
Peraturan

5

(lima)

Peraturan

Presiden

yang

Pemerintah
terkait

dan

dengan

3

(tiga)

kegiatan

pemberantasan perikanan liar diperoleh penilaian yaitu :
a. Dalam

Undang-Undang

Nomor

31

sebagaimaana telah diubah dengan
Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Tahun

2004

Undang-Undang

Perikanan terdapat 21

(dua puluh satu) ketentuan Pasal yang tidak sesuai
dengan asas peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal
2, Pasal 3, Pasal 56, Pasal 72 – Pasal 83 (masalah hukum
acara perikanan), Pasal 84-Pasal 105 (masalah ketentuan
pidana), Pasal 93 ayat (1) dan (2), Pasal 102, Pasal 76,
Pasal 76 A, Pasal 83A, Pasal 84, Pasal 86, Pasal 93, Pasal
85-Pasal 96, Pasal 100B, Pasal 10C, Pasal 100D, Pasal
101, Pasal 102 (Pasal ini berpotensi konflik dengan Pasal
93), Pasal 103, Pasal 104.
b. Dalam

Undang-Undang

sebagaimana

telah

Nomor

diubah

27

dengan

Tahun

2007

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat 10
(sepuluh) ketentuan Pasal yang tidak sesuai dengan asas
perundang-undangan, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7,
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Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 48,
Pasal

71-Pasal

72

(ketentuan

mengenai

sanksi

administratif).
c. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia terdapat 1 (satu) ketentuan Pasal
yang tidak sesuai dengan asas materi muatan yaitu Pasal
24.
d. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Kelautan terdapat 2 (dua) ketentuan Pasal yang tidak
sesuai dengan asas perundang-undangan, yaitu Pasal 2,
dan Pasal 3 huruf f dan huruf h.
e. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran terdapat 7 (tujuh) ketentuan Pasal yang tidak
sesuai dengan asas perundang-undangan, yaitu Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 29, Pasal 28, Pasal 98, Pasal 114 dan Pasal
115.
f. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia seluruh ketentuan
norma Pasalnya sudah sesuai dengan asas materi
muatan.
g. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002
tentang

Hak

dan

Kewajiban

Kapal

Asing

Dalam

Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
terdapat 1 (satu) ketentuan Pasal yang tidak sesuai
dengan asas perundang-undangan, yaitu Pasal 2.
h. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002
tentang

Hak

dan

Kewajiban

Kapal

Asing

dalam

Melaksanakan Lintas Air Laut Kepulauan Alur-Alur Laut
Yang Ditetapkan terdapat 3 (tiga) ketentuan Pasal yang
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tidak sesuai dengan asas perundang-undangan, yaitu
Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 10.
i. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002
tentang Daftar Koordinat Georgrafis Titik-titik Garis
Kepulauan Indonesia seluruh ketentuan norma Pasalnya
sudah sesuai dengan asas materi muatan.
j. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan seluruh ketentuan norma
Pasalnya sudah sesuai dengan asas materi muatan.
k. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan seluruh ketentuan
norma Pasalnya sudah sesuai dengan asas muatan.
l. Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014
tentang Badan Keamanan laut terdapat 9 (sembilan)
ketentuan

Pasal

yang

tidak

sesuai

dengan

asas

perundang-undangan, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40 dan Pasal
41.
m. Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan seluruh ketentuan
norma Pasalnya sudah sesuai dengan asas muatan.
n. Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015
tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara
Ilegal (IUU Fishing) terdapat 4 (empat) ketentuan Pasal
yang tidak sesuai dengan asas perundang-undangan,
yaitu konsiderans mengingat, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6.
2. Hasil

analisis

dan

evaluasi

hukum

dalam

rangka

pemberantasan kegiatan perikanan liar (IUU Fishing) yang
berpotensi tumpang tindih/disharmoni baik antar peraturan
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perundang-undangan maupun antar pasal dalam peraturan
perundang-undangan, yaitu :
a. Mengenai instansi yang berwenang dalam penegakan
hukum di laut yang diatur dalam pasal 73 UU UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang

Perikanan, berpotensi disharmoni dan tidak

efektif. Ketentuan mengenai instansi yang berwenang
juga diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, Pasal 278 ayat (1) dan Pasal 340
Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2008

tentang

Pelayaran, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 3 Perpres Nomor 178
Tahun 2014 tentang Bakamla dan Pasal 3 Perpres No.
115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal
Fishing.

Ada

tiga

instansi

yang

berwenang

dalam

penegakan hukum perikanan akan tetapi tidak diatur
pembagian kewenangan secara jelas dan mekanisme
kerja yang pasti;
b. Mengenai kewenangan penyidikan di wilayah ZEE yang
diatur dalam Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Perikanan
tidak harmonis dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
ZEEI yang berwenang melakukan penyidikan dalam
wilayah ZEEI hanyalah perwira TNI AL, sedangkan dalam
Undang-Undang

Perikanan

penyidik

PPNS

juga

berwenang melakukan penyidikan di wilyah ZEEI;
c. Mengenai

kewenangan

penyidik

dan/atau

pengawas

perikanan untuk memerintahkan penenggelaman atau
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pembakaran kapal perikanan yang diatur dalam Pasal
76A dan pasal 76 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004

sebagaimaana

telah

diubah

dengan

Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak
konsisten dengan dengan pasal 69 ayat 4. Pasal 76A dan
Pasal 76C menghendaki adanya persetujuan Ketua
Pengadilan Negeri, sedangkan Pasal 69 tidak memberi
ketentuan tersebut;
d. Mengenai

sanksi

pidana

bagi

setiap

orang

yang

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
di ZEEI yang diatur oleh Pasal 93 ayat (4) tidak konsisten
ketentuan Pasal 102 yang mengecualikan bagi kapal
berbendera asing. Hal ini berpotensi ketidakadilan dalam
penegakannya bagi kapal nasional dan kapal berbendera
asing.
3. Hasil analisis dan evaluasi hukum berdasarkan efektivitas
penerapan di lapangan terkait pemberantasan IUU Fishing :
a. Masalah Substansi Hukum:
-

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan perlu

disempurnakan dengan aturan yang menjelaskan
berapa besaran uang jaminan yang diserahkan kepada
pengadilan.
- Karena Undang-Undang Perikanan adalah undangundang

deregulatif,

jadi

yang

terpenting

adalah

bagaimana memanfaatkan sumber daya perikanan
sebesar-besarnya

dan menanggulangi IUU Fishing
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seefektif

mungkin,

sedangkan

pidana

seharusnya

menjadi solusi terakhir.
- Dalam rumusan pasal 101 harusnya dimasukkan
tuntutan pidananya sampai pada korporasinya dan
denda

tambahan

ditambahkan

1/3

pidana

korporasinya.
- Ketentuan dalam pasal 104 ayat 1 harus disebutkan
tentang siapa yang menetapkan denda maksimum
oleh

ahli

untuk

membantu

dalam

penghitungan

kerugian negara dan ini harus diatur benar didalam
pasal atau dalam ayat jangan dimasukkan dalam PP.
-

SEMA

No.

1

Tahun

2015

secara

substansi

bertentangan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah dengan
Undang-Undang

Nomor

45

Tahun

2009

tentang

Perikanan. SEMA tersebut, sebagaimana juga Pasal 38
dan Pasal 54 KUHAP menunjuk pengadilan untuk
memutuskan pemusnahan barang bukti. Sedangkan
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan langsung

menunjuk penyidik atau pengawas perikanan.
-

Pasal 69 ayat (4) dan pasal 76A Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah diubah
dengan

Undang-Undang

Nomor

45

Tahun

2009

pelabuhan

oleh

tentang Perikanan saling bertentangan.
b. Masalah Struktur Hukum:
-

Pembinaan
pemerintah

dan

pengelolaan

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

41
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana
telah

diubah

dengan

Undang-Undang

Nomor

45

Tahun 2009 tentang Perikanan, masih membutuhkan
sarana dan prasaran yang memadai, agar dapat
dilaksanakan secara optimal.
-

Pengawas perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal
66

B

Undang-Undang

Nomor

31

Tahun

2004

sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, termasuk
pengawasan terhadap pelabuhan tagkahan. Namun
tidak ditindaklanjuti dengan pengaturan lebih rinci
mengenai tugas pengawasan pelabuhan tangkahan,
padahal

jumlahya

perikanan

dan

mengakomodir

banyak,

pelabuhan
seluruh

sedangkan
umum

kegiatan

pelabuhan

tidak

cukup

perikanan

di

pelabuhan tangkahan.
-

Perlu dilakukan kajian ulang, dalam penahanan ABK
yang diserahkan kepada Rudenim.

-

Masalah fasilitas ini seringkali menjadi persoalan
dalam menyimpan dan memelihara nilai barang bukti,
karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk
membangun fasilitas semacam ini.

-

Peledakan
masalah

kapal

seringkali

kelestarian

berbenturan

lingkungan

hidup.

dengan
Oleh

karenanya, perlu pula diatur mengenai pencegahan
kerusakan lingkungan dalam hal pemusnahan kapal
pencuri ikan.
-

Perlu didukung oleh anggaran biaya untuk proses
penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
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c. Masalah Budaya Hukum:
-

Pasal 35A ayat (1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimaana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
belum

ditegakkan

sepenuhnya

oleh

Perikanan

aparat

yang

berwenang. Larangan penggunaan ABK asing belum
dipatuhi

oleh

pengawas

perikanan,

syahbandar

perikanan dan perusahaan perikanan.
-

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimaana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan,

masih dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
Tindak pidana yang merupakan kejahatan yaitu pasal
86, 88, 91, 92, 93, 94 dan 94A dan terdapat pada 9
(sembilan) pasal, pasal pelanggaran 87, 89, 90, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 100A, 100B, 100C dan 100D.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa politik kriminal
pemerintah Indonesia dalam hal mengenai perikanan,
lebih

mengutamaan

tindakan

represif

dari

pada

preventif dan rehabilitatif.
-

SEMA seringkali lebih diperhatikan Hakim dalam
memutus perkara walaupun kedudukan SEMA tidak
sama, bahkan seharusnya di bawah Undang-Undang.
Namun sering kali hakim bagaikan tidak memiliki
pilihan, karena tunduk tidaknya Hakim pada SEMA
berkaitan erat dengan “karirnya”.

d. Masalah Pelayanan dan Penegakan Hukum:
-

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimaana telah diubah dengan Undang140

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
mengatur

bahwa

pengadilan

Perikanan

perikanan

hanya

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak
pidana bidang perikanan. Jika ada tindak pidana lain
dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal ini menjadi
tidak efektif, mengingat locus delicti nya sama, atau
bahkan bukti-buktinya bisa saling berkaitan.
-

Penentuan batas waktu penahanan untuk proses
penyidikan yang hanya 30 hari (20 hari ditambah 10
hari), sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang

Perikanan dirasakan memberatkan

penyidik dan penuntut umum untuk bekerja secara
optimal. Mengingat jangkauan wilayah IUU Fishing
yang memiliki rentang yang jauh dan tingkat kesulitan
yang lebih tinggi dari pada delik biasa. Sedangkan
delik

biasa

saja

dalam

Pasal

24

KUHAP

masa

penahanan untuk kepentingan proses penyidikan bisa
mencapai 60 hari (20 hari ditambah 40 hari).
-

Jangka

waktu

penahanan

untuk

kepentingan

penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana
telah

diubah

dengan

Tahun 2009 tentang

Undang-Undang

Nomor

45

Perikanan, juga dirasa kurang

panjang, yaitu hanya 20 hari (10 hari ditambah 10
hari), mengingat jangkauan wilayah IUU Fishing yang
jauh dan sulit. Jika dibandingkan dengan KUHAP,
masa penahanan yang dapat dilakukan oleh penuntut
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umum lebih lama, yaitu bisa mencapai 50 hari (20
hari ditambah 30 hari).
-

Pasal 69 yang tidak sejalan dengan Pasal 76A, 76B,
dan 76C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan perlu

direvisi, agar barang bukti tetap terjaga dan dapat
digunakan pada saat pemeriksaan di pengadilan.
-

Pasal 83 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan ayat 2

tentang pemulangan WNA yang tertangkap, mengenai
mekanisme
Dipulangkan

pemulangan
karena

WNA

apa?

Karena

bagaimana?
kalau

Ditjen.

Imigrasi melakukan pemulangan atau deportasi orang
asing

pada

keimigrasian,

mereka

yang

sedangkan

memang

dalam

hal

melanggar
IUU

Fishing

mereka telah melakukan pencurian ikan.
Dalam pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) ada kata-kata
awak kapal, disini ada ketidakkonsistenan, apakah
ingin memakai istilah ABK atau awak kapal.
-

Perlu SOP yang jelas dan tegas agar penanganan
kasus perikanan di pengadilan dapat berjalan efektif.

b. Permasalahan penegakan hukum hasil temuan satgas
115 (satgas IUU Fishing)
-

Kapasitas pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum
tidak cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan
perikanan.
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-

Lemahnya pengawasan di terminal khusus karena
lokasi yang sulit di jangkau dan pengawas perikanan
terletak di wilayah milik perusahaan perikanan serta
terdapat banyak pelabuhan tangkahan.

-

Para ABK asing tidak dilengkapi dengan dokumen
keimigrasian dan ketenagakerjaan yang sah namun
tetap

diperbolehkan

untuk

berlayar

oleh

pengawas/satker.
-

Pengaturan

tentang

sanksi

bagi

pelaku

kejahatan/pelanggaran sebagian besar menggunakan
ancaman-ancaman

pidana

dan

denda

maksimal,

bukan pidana minimal. Rumusan ini merupakan salah
satu

penyebab

putusan

yang

pengadilan

mendorong

yang

dihasilkannya

menghukum

terdakwa

terlalu ringan.
-

Yurisdiksi pengadilan perikanan yang hanya dapat
memeriksa dan memutus tindak pidana perikanan,
sehingga

pengadilan

perikanan

tidak

mampu

mengatasi perkembangan modus kejahatan perikanan
terkini.
c. Permasalahan efektivitas yang bersumber pada rumusan
sanksi pidana:
-

Rumusan sanksi pidana dalam pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana
denda

yang

ketentuan

sangat

pidana

berat
yang

dibandingkan
lain,

ternyata

dengan
belum

memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal
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Fishing. Rumusan sanksi dalam undang–undang ini
tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau
minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang
dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku.
-

Belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi
serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak
pidana pembiaran.

-

Adanya seperangkat aturan (norma hukum) yang
mengatur tentang tindak pidana perikanan yaitu 1).
Undang-Undang

Nomor

45

Tahun

2009

tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, 2). Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksana
lainnya seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, 3). Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumberdaya Ikan, 4). Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan

Perikanan,

5).

Peraturan

Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005
tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana
di Bidang Perikanan, 6). Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang
Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, 7).
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2005

tentang

Penangkapan

Ikan

dan/atau Pembudidaya Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk
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Tujuan Komersial, 8). Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha
Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan

Nomor

PER.06/MEN/2008

tentang

Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur
Bagian

Utara,

Perikanan

Peraturan

Nomor

Menteri

Kelautan

PER.08/MEN/2008

dan

tentang

Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (Gill
Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
-

Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum
dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan
kebijakan masing–masing, sehingga sangat rawan
menimbulkan konflik kepentingan.

-

Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke
persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar,
proses hukum yang sangat panjang dan sarana/
prasarana

yang

sangat

memadai

membutuhkan

keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut.
-

Kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara
berbagai Instansi yang terkait, yang mana sesuai
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor

PER/11/MEN/2006

tentang

Perubahan

Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang
Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di
Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10
(sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam
satu mata rantai pemberantasan Illegal Fishing yang
sangat

menentukan

proses

penegakan

hukum

kejahatan perikanan yaitu: Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

Kepolisian

Republik

Indonesia,

TNI
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Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Ditjen. Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai
Kementerian

Keuangan,

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Kerja

dan

Transmigrasi,

Pemerintah

Daerah

Ditjen

Pembinaan

Kementerian

Mahkamah

Tenaga

Agung

dan

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat
menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum
pidana

terhadap

merupakan

kejahatan

kejahatan

Illegal

terorganisir

Fishing
yang

yang

memiliki

jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan
ikan secara ilegal, transhipment ikan ditengah laut
hingga ekspor ikan secara ilegal.
-

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana
telah

diubah

dengan

Undang-Undang

Nomor

45

Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi tindak
pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan
tindak pidana pembiaran (ommission).
-

Belum diatur tentang sanksi pidana bagi Korporasi
serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak
pidana pembiaran

B. REKOMENDASI UMUM
Berdasarkan

hasil

analisis

dan

evaluasi

hukum

dari

peraturan perundang-undangan terkait IUU Fishing maka dapat
diberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
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tentang

Perikanan harus diberlakukan secara efektif dan

efisien, sehingga penegakan hukum dapat menimbulkan
efek jera dan mengembalikan kerugian Negara. UndangUndang ini juga harus direvisi karena tumpang tindihnya
sangat jelas sekali. Dan dalam undang-undang perikanan
harus dimasukkan tentang penerapan hukuman pengganti
denda dengan hukuman penjara. Serta Indonesia harus
melaksanakan upaya prompt release khususnya bagi kapal
asing yang besar dan bernilai ekonomi tinggi. Demikian juga
dengan

prosedur

lingkungan
prosedur

yang
yang

pembakaran
komprehensif
rumit,

tanpa

kapal
dengan

dengan

analisa

menghilangkan

memerlukan

perintah

pengadilan jika memang dirasakan lebih efektif dan efisien.
2. Aparat penegak hukum yang khusus menangani penegakan
hukum di bidang perikanan perlu memahami materi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimaana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang

Perikanan, serta cakap dan memiliki integritas

moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oleh
karena itu Indonesia harus memiliki sistem penegakan
hukum yang terintergrasi dan sistem peralatan monitoring
yang modern dengan melibatkan armada yang besar dan
bernilai ekonomi tinggi.
3. Keberhasilan suatu undang-undang sangat ditentukan oleh
aparat hukum yang melaksanakan undang-undang, yaitu
penegakan hukum dengan One Roof Enforcement System
(sistem penegakan hukum satu atap) dalam memperkuat
koordinasi aparat penegak hukum di bidang perikanan
(berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dan penegakan
hukum dilakukan dengan Multidoor Approach (penegakan
multi rezim). Serta penguatan kelembagaan penegakan
hukum di laut yang terintegrasi, dimana perlu kejelasan
pengaturan
perizinan

kelembagaan
dan

kelembagaan

kebijakan

penegakan

yang

mengatur

dibidang
hukum

administrasi

perikanan

sehingga

dengan

pengawasan

dapat optimal. Disinilah diperlukan keterlibatan TNI AU
dalam hal pengawasan lewat udara dengan memakai
peralatan yang canggih. Jadi peran TNI AU juga harus
dilibatkan dalam hal penjagaan dan pengawasan laut jika
ingin kita maju di laut.
4. Penyelesaian

perkara

perikanan

yang

dikehendaki

UU

Perikanan dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan
waktu yang di tetapkan namun kendala di lapangan tidak
mudah untuk dapat segera di atasi masalah tersebut agar
penyelesaian

perkara

dapat

berjalan

dengan

lancar,

diperlukan kesiapan pejabat pada setiap tingkatan dan
penasihat hukum untuk dapat bekerja dengan sigap dan
mengedepankan

efisiensi

waktu

sebagaimana

yang

di

harapkan oleh Undang-Undang perikanan. Lemahnya delik
tuntutan dan putusan pengadilan belum memenuhi rasa
keadilan dalam pemberantasan kegiatan perikanan liar IUU
Fishing.
5. Indonesia

perlu

perikanannya

menegaskan

khususnya

di

ZEEI

kembali
dan

kebijakan
mengerahkan

armada perikanan nasional untuk memanfaatkan ZEEI.
Perlu

kiranya

Indonesia

memperbaharui

pengumuman

ketersediaan sumber daya perikanan di wilayah ZEE
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Indonesia, agar tidak menimbulkan konflik dan masalah di
kemudian hari.
Sebagaimana diketahui, pada 1985 total allowable catch
(TAC) yang diperbolehkan di ZEE Indonesia ditetapkan
dalam

Keputusan

Menteri

Pertanian

No.

473/a/Kpts/IK.250/6/1985. Tetapi karena penentuan TAC
tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penetapan capacity to
harvest sumber daya ikan di ZEE Indonesia, hal tersebut
belum dapat dijadikan dasar untuk mengumumkan surplus
jumlah tangkapan yang dapat dimanfaatkan Negara lain.
Hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan mengenai potensi
sumber daya ikan di ZEE Indonesia karena rezim ZEE
merupakan rezim internasional, yang berarti di wilayah
terebut, negara-negara lain juga memiliki kewenangan
pemanfaatan,

keputusan

penentuan

TAC

tersebut

seharusnya segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan
berbagai konflilk maupun permasalahan di kemudian hari,
khususnya

terhadap

pihak-pihak

yang

ingin

ikut

memanfaatkan potensi tersebut.
6. Indonesia

harus

menggalakkan

sertifikasi

hasil

tangkap/budidaya ikan.
7. Indonesia harus menegakkan hukum dengan tegas di
Wilayah Penangkapan Perikanan RI dan ikut menegakkan
hukum di laut bebas.
8. Indonesia
menggalang

harus

terus-menerus

dukungan

berdiplomasi

internasional

untuk
terhadap

pemberantasan IUU Fishing.
9. Sanksi pemidanaan yang tidak konsisten, sehingga perlu di
lakukan pengkajian tentang sistem pemberian sanksi yang
lebih menguntungkan bagi negara.
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10. Perlu diatur tentang pemberian sanksi yang tegas kepada
korporasi.
11. UU

perikanan

perlu

mengatur

tentang

bagaimana

melestarikan biota laut. Tentang jenis ikan yang boleh
ditangkap. Misalnya untuk ikan yang masih kecil harusnya
tindak ancamannya lebih besar, sehingga di UndangUndang ini harus ada mengenai ukuran dan jenis ikannya,
dan juga sanksinya mengenai ukuran dan jenis ikan ini
jangan diletakkan di PP tapi ditaruh di undang-undang
sehingga akan lebih tegas lagi dalam hal penegakan
hukumnya.
12. Hakim dan jaksa yang bergerak di bidang IUU Fishing harus
mempunyai

kapasitas

pengetahuan

yang

sangat

baik

mengenai perikanan.
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C. REKOMENDASI KHUSUS
Rekomendasi ini meerupakan rekomendasi terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan
berdasarkan hasil analisis sebagamana dijelaskan dalam Bab III, Bab IV dan Bab V, yang
divisualisasikan dalam tabel sebagai berikut:

a. Rekomendasi Pada UU terkait Pemberantasan IUU Fishing:
No

1.

UU

UU tentang
Perikanan (UndangUndang Nomor 31
Tahun 2004
sebagaimaana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 45 Tahun
2009 tentang
Perikanan);

Juml Pasal

111 pasal (UU
Nomor 31
Tahun 2004),
dikurangi 1
pasal dan
ditambahkan
23 pasal
sisipan (UU
Nomor 45
Tahun 2009)

Status Pasal

ada 46 pasal
dalam
UndangUndang
Nomor 31
Tahun 2004
sebagaimaana
telah diubah
dengan
UndangUndang
Nomor 45

Rekomendasi pasal
Ubah

Cabut

16 pasal

2 pasal

Rekomendasi UU

Tetap
115 psl

UU ini Perlu
diubah dan perlu
penyesuaian
dengan ketentuan
dalam UNCLOS
1982, khususnya
terkait ps 73 dan
Pasal 62 UNCLOS.
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No

UU

Juml Pasal

Status Pasal

Rekomendasi pasal
Ubah

Cabut

Rekomendasi UU

Tetap

Tahun 2009
tentang
Perikanan
2.

UU No.32 Tahun
2014 Tentang
kelautan;

74

Berlaku
seluruhnya

1 pasal

1 pasal

72 pasal

UU ini Perlu
dipertahankan

3.

UU tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan PulauPulau Kecil (UU
Nomor 27 Tahun
2007 tentang
wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil
sebagaimana telah
diubah dengan UU
No. 1 Tahun 2014
tentang wilayah
pesisir dan pulaupulau kecil);

80 (UU No. 27
Tahun 2007),
ditambah 7
pasal sisipan
oleh UU
Nomor 1
Tahun 2014

ada 22 pasal
dalam UU No.
27 Tahun
2007 yang
diubah dan
ditambahkan
pasal sisipan
oleh UU No. 1
Tahun 2014.

8 pasal

2 pasal

70 pasal

UU ini Perlu revisi
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No

UU

Juml Pasal

Status Pasal

Rekomendasi pasal
Ubah

5.

UU No.17 Tahun
2008 Tentang
Pelayaran;

355

Berlaku
seluruhnya

Cabut

5 pasal

2 pasal

Rekomendasi UU

Tetap
348 psl

UU ini Perlu revisi

b. Rekomendasi pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Terkait Pemberantasan IUU
Fishing:
No

PUU

Juml
Pasal

Delegasian dari

Status
Pasal

Rekomendasi pasal
Revisi

6. PP Nomor 54
Tahun 2002
tentang Usaha
Perikanan;

28
Pasal

Pendelegasian
dari UU Nomor 9
Tahun 1985. UU
ini sudah dicabut
dan diubah
dengan UU
Nomor 31 Tahun
2004 tentang

Berlaku
seluruhnya

-

Cabut

Tetap

-

28
pasal

Rekomendasi
PP/Perpres

PP ini tetap
berlaku,
meskipun UU
yang
mengamanatkan
nya sudah
dicabut
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No

PUU

Juml
Pasal

Delegasian dari

Status
Pasal

Rekomendasi pasal
Revisi

Cabut

Tetap

Rekomendasi
PP/Perpres

Perikanan
sebagaimana
diubah dengan
UU Nomor 45
Tahun 2009
7. PP Nomor 36
Tahun 2002
Tentang Hak
Dan Kewajiban
Kapal Asing
Dalam
Melaksanakan
Lintas Damai
Melalui
Perairan
Indonesia;

16

Pasal 11 – 14
Undang-undang
Nomor 6 Tahun
1996 tentang
Perairan
Indonesia

Berlaku
seluruhnya

1 pasal

-

15
pasal

8. PP Nomor 37
Tahun 2002
Tentang Hak
Dan Kewajiban
Kapal Asing

16
Pasal

Pasal 18 dan
Pasal 19 UndangUndang Nomor 6
Tahun 1996
tentang Perairan

Berlaku
seluruhnya

3 pasal

-

13
pasal

PP ini perlu
diubah

ini perlu diubah
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No

PUU

Juml
Pasal

Delegasian dari

Status
Pasal

Rekomendasi pasal
Revisi

Dalam
Melaksanakan
Lintas Air Laut
Kepulauan
Melalui AlurAlur Laut Yang
Ditetapkan

Cabut

Tetap

Rekomendasi
PP/Perpres

Indonesia

9. PP Nomor 38
Tahun 2002
Tentang Daftar
Koordinat
Geografis TitikTitik Garis
Pangkal
Kepulauan
Indonesia;

14
Pasal

Undang-undang
Nomor 6 tentang
Perairan
Indonesia

Berlaku
seluruhnya

-

-

14
pasal

PP ini tetap
dipertahankan

10. PP Nomor 60
Tahun 2007
tentang
Konservasi
Sumberdaya

55
Pasal

Pasal 13 UndangUndang Nomor
31 Tahun 2004
tentang

Berlaku
seluruhnya

-

-

55
pasal

PP ini tetap
dipertahankan
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No

PUU

Juml
Pasal

Delegasian dari

Status
Pasal

Rekomendasi pasal
Revisi

Ikan.

11. Perpres Nomor
178 Tahun
2014 Tentang
Badan
Keamanan
Laut

Cabut

Tetap

Rekomendasi
PP/Perpres

Perikanan

46
Pasal

12. Perpres No.115 10
Tahun 2015
Pasal
Tentang
Satuan Tugas
Pemberantasan
Penangkapan
Ikan Secara
Illegal

Pasal 67 UndangUndang Nomor
32 Tahun 2014
tentang Kelautan

Berlaku
seluruhnya

8 pasal

-

38
pasal

Perpres ini
perlu diubah

Dibentuk dalam
Berlaku
rangka
seluruhnya
mengintegrasikan
kekuatan antar
lembaga
pemerintah
terkait dengan
strategi yang
tepat,
memanfaatkan
teknologi terkini
agar dapat

4 pasal

-

6 pasal

Perpres ini perlu
direvisi
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No

PUU

Juml
Pasal

Delegasian dari

Status
Pasal

Rekomendasi pasal
Revisi

Cabut

Tetap

-

55
pasal

Rekomendasi
PP/Perpres

berjalan efektif
dan efisien,
mampu
menimbulkan
efek jera, serta
mampu
mengembalikan
kerugian negara
13. Perpres Nomor
63 Tahun 2015
Tentang
Kementerian
Kelautan Dan
Perikanan

55
Pasal

Pasal 11 UU No.
39 Tahun 2008
tentang
Kementerian
Negara

Berlaku
seluruhnya

-

PP ini tetap
dipertahankan
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POLICY BRIEF
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KEGIATAN PERIKANAN LIAR
(IUU FISHING)
A. Pendahuluan
Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72,5% menjadi tantangan besar bagi
TNI AL, Polisi Air, dan Instansi terkait untuk memastikan keamanan dan perlindungan
terhadap yurisdiksi Indonesia. Praktik penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing)
merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah
perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) banyak dilakukan
oleh kapal ikan asing yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan
melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Praktik ini jelas
sangat merugikan negara setiap tahunnya, bahkan menurut Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti mencapai Rp 240 triliun. Tidak hanya itu, praktik illegal
fishing juga menyebabkan kerugian lainnya, yakni kerusakan ekosistem laut. Pusat
Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data,
di mana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, sementara
27,18%-nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45%
berada dalam kondisi buruk. Kerusakan terumbu karang ini sebagian besar disebabkan
oleh praktik illegal fishing yang menggunakan bahan beracun dan alat tangkap
terlarang. Hal ini menimbulkan masalah serius, karena terumbu karang adalah rumah
bagi ikan, dan jika kita berlogika secara sederhana saja, kerusakan terumbu karang
artinya kerusakan terhadap kehidupan ikan itu sendiri. Tentu hal tersebut berdampak
bagi sekitar 2,2 juta nelayan di seluruh Indonesia, yang dapat dipastikan akan
kehilangan mata pencahariannya. Praktik illegal fishing, yang oleh masyarakat
internasional telah diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional dan
terorganisasi (transnational and organized crime), dipastikan akan menciptakan
sederetan masalah jika kondisi buruk ini tidak segera diselesaikan.
Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam memberantas illegal
fishing, yang termasuk Nawacita dalam RPJMN 2015-2019, maka dilakukan analisis dan
evaluasi hukum dalam rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing).
Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pada Bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup (SDALH), di bawah Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Analisis dan Evaluasi hukum dalam rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan
Liar (IUU Fishing) ini terutama ditujukan untuk menganalisis dan mengevaluasi
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor perikanan, yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS);
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
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4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal
Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal
Asing Dalam Melaksanakan Lintas Air Laut Kepulauan Melalui Alur-Alur Laut
Yang Ditetapkan;
10) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya
Ikan;
13) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut;
14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan
Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
Analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan beberapa dimensi penilaian, yaitu:
1. Penilaian ketentuan pasal berdasarkan kesesuaian asas peraturan perundangundangan;
2. Penilaian berdasarkan potensi disharmoni, baik antarperaturan perundangundangan, maupun antarpasal dalam satu peraturan perundang-undangan; dan
3. Penilaian berdasarkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan.
B. Hasil Analisis dan Evaluasi
1. Hasil Penilaian Ketentuan Pasal Berdasarkan Kesesuaian Asas Peraturan
Perundang-Undangan:
a. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdapat 21 (dua puluh
satu) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, asas pengayoman,
asas kebangsaaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keadilan dan asas
keseimbangan keserasian dan keselarasan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 56, Pasal 72 – Pasal 83 (masalah hukum acara perikanan), Pasal 84-Pasal 105
(masalah ketentuan pidana), Pasal 93 ayat (1) dan (2), Pasal 102, Pasal 76, Pasal 76 A,
Pasal 83A, Pasal 84, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 85-Pasal 96, Pasal 100B, Pasal 10C,
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

Pasal 100D, Pasal 101, Pasal 102 (Pasal ini berpotensi konflik dengan Pasal 93), Pasal
103, Pasal 104.
Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat 10 (sepuluh) pasal yang
tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, asas ketertiban dan kepastian
hukum, asas kenusantaraan, asas kebangsaan dan asas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 48, Pasal 71-Pasal 72 (ketentuan mengenai
sanksi administratif).
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia terdapat 1
(satu) ketentuan pasal yang tidak/kurang memenuhi asas ketertiban dan kepastian
hukum, Pasal tersebut yaitu Pasal 24.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan terdapat 2 (dua)
pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, asas kebangsaan dan
asas keadilan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, dan Pasal 3 huruf f dan huruf h.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat 7 (tujuh)
pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, kebangsaan,
kenusantaraan, ketertiban dan kepastian hukum dan asas pengayoman. Pasal-pasal
tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 29, Pasal 28, Pasal 98, Pasal 114 dan Pasal 115.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif
Indonesia seluruh ketentuan norma Pasalnya sudah sesuai dengan asas materi
muatan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban
Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia terdapat
1 (satu) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kebangsaan. Pasal tersebut yaitu
Pasal 2.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban
Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Air Laut Kepulauan Alur-Alur Laut Yang
Ditetapkan terdapat 3 (tiga) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kebangsaan,
keadilan dan ketertiban dan kepastian hukum. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 6,
Pasal 9 dan Pasal 10.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat
Georgrafis Titik-titik Garis Kepulauan Indonesia seluruh ketentuan norma Pasalnya
sudah sesuai dengan asas materi muatan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
seluruh ketentuan norma Pasalnya sudah sesuai dengan asas materi muatan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber
Daya Ikan seluruh ketentuan norma Pasalnya sudah sesuai dengan asas materi
muatan.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan laut
terdapat 9 (sembilan) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas ketertiban dan
kepastian hukum, asas kenusantaraan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
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pemerintahan dan asas kejelasan rumusan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal yaitu
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40 dan Pasal 41.
m. Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan seluruh ketentuan norma Pasalnya sudah sesuai dengan asas materi
muatan.
n. Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan
Penangkapan Ikan Secara Ilegal (IUU Fishing) terdapat 4 (empat) pasal yang
tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, asas ketertiban dan kepastian
hukum dan asas kenusantaraan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6.

2. Hasil Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni:
Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait IUU Fishing yang
disharmoni di antaranya:
a. Mengenai instansi yang berwenang dalam penegakan hukum di laut yang diatur
dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
berpotensi disharmoni dan tidak efektif. Ketentuan mengenai instansi yang
berwenang juga diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, Pasal 278 ayat (1) dan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI, Pasal 3 Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan
Pasal 3 Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal
Fishing. Ada tiga instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan akan
tetapi tidak diatur pembagian kewenangan secara jelas dan mekanisme kerja yang
pasti;
b. Mengenai kewenangan penyidikan di wilayah ZEE yang diatur dalam Pasal 73 ayat 2
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak harmonis dengan
ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI yang berwenang
melakukan penyidikan dalam wilayah ZEEI hanyalah perwira TNI AL, sedangkan
dalam Undang-Undang Perikanan penyidik PPNS juga berwenang melakukan
penyidikan di wilyah ZEEI;
c. Mengenai kewenangan penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk
memerintahkan penenggelaman atau pembakaran kapal perikanan yang diatur
dalam Pasal 76A dan pasal 76 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan tidak konsisten dengan dengan pasal 69 ayat 4. Pasal 76A dan Pasal 76C
menghendaki adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan Pasal 69
tidak memberi ketentuan tersebut;
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d. Mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap
ikan berbendera asing di ZEEI yang diatur dalam Pasal 93 ayat (4) tidak konsisten
dengan ketentuan Pasal 102 yang mengecualikan bagi kapal berbendera asing. Hal
ini berpotensi ketidakadilan dalam penegakannya bagi kapal nasional dan kapal
berbendera asing.

3. Hasil penilaian berdasarkan efektivitas implementasi peraturan
perundang-undangan:
a. Masalah Substansi Hukum di antaranya:
- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan perlu disempurnakan dengan membuat aturan peraturan mengenai
besaran uang jaminan yang diserahkan kepada pengadilan.
- Karena Undang-Undang Perikanan adalah undang-undang deregulatif, maka
yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya perikanan
sebesar-besarnya dan menanggulangi IUU Fishing seefektif mungkin,
sedangkan sanksi pidana yang berupan pidana penjara seharusnya sebagai
upaya terakhir dalam menjatuhkan pidana. Oleh karenanya patut
dipertimbangkan lagi terhadap sanksi pidana di atas 5 (lima) tahun (pidana
sangat berat), karena akan menambah beban negara dalam pembiayaan
narapidana. Pidana denda dan administratif sebaiknya lebih ditekankan, dengan
pertimbangan efisiensi.
- Dari rumusan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan tidak menganut pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan
tindak pidana, sebab pidana dikenakan kepada pengurusnya dan penambahan
pidana sebanyak 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Sebaiknya dalam pasal ini
diatur mengenai penuntutan pidananya termasuk kepada korporasinya serta
denda ditambah 1/3.
- Dalam Ketentuan Pasal 104 ayat 1 sebaiknya uang jaminan hanya dapat
diajukan untuk pelaku pencurian ikan. Jika pelaku juga terlibat penyelundupan
narkoba dan trafficking, maka tidak dapat memberikan uang jaminan,
sedangkan proses hukum harus diteruskan. Masalah uang jaminan juga
seharusnya diatur bahwa penetapan denda maksimum harus dilakukan oleh ahli
untuk membantu penghitungan kerugian Negara.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2015 secara substansi bertentangan dengan Pasal 69 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
SEMA tersebut, sebagaimana juga Pasal 38 dan Pasal 54 KUHAP menunjuk
pengadilan untuk memutuskan pemusnahan barang bukti. Sedangkan Pasal 69
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan langsung menunjuk
penyidik atau pengawas perikanan.
b. Masalah Struktur Hukum:
- Pembinaan dan pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah sebagaimana diatur
dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, masih membutuhkan sarana dan prasaran yang memadai, agar
dapat dilaksanakan secara optimal.
- Pengawas perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 B Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, termasuk pengawasan
terhadap pelabuhan tangkahan. Namun tidak ditindaklanjuti dengan
pengaturan lebih rinci mengenai tugas pengawasan pelabuhan tangkahan,
padahal jumlahnya banyak, sedangkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan
umum tidak cukup mengakomodir seluruh kegiatan perikanan di pelabuhan
tangkahan.
- Perlu dilakukan kajian ulang, dalam penahanan ABK yang diserahkan kepada
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
- Masalah fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti seringkali
menjadi persoalan, seringkali nilai barang bukti menjadi menurun setelah
disimpan untuk menjadi barang bukti. Membutuhkan biaya yang cukup tinggi
untuk membangun fasilitas yang memadai.
- Peledakan kapal seringkali berbenturan dengan masalah kelestarian lingkungan
hidup. Oleh karenanya, perlu pula diatur mengenai pencegahan kerusakan
lingkungan dalam hal pemusnahan kapal pencuri ikan.
- Perlu didukung oleh anggaran biaya untuk proses penyidikan dan pemeriksaan
di pengadilan, mengingat proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan
untuk perkara IUU Fishing sering melibatkan orang asing dengan jangkauan
wilayah perairan yang luas.
c. Masalah Budaya Hukum:
- Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan mengenai larangan penggunaan ABK asing belum dipatuhi oleh
perusahaan perikanan, dan penegakannya belum dilaksankan sepenuhnya oleh
aparat yang berwenang.
- Dalam implementasi, penegak hukum lebih mengutamakan memenjarakan
pelaku tindak pidana dari pada merehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan
yang telah tidak tertib. Contohnya pemusnahan kapal-kapal ikan tidak berizin
tersebut, sebenarnya akan lebih bermanfaat jika kapal rampasan diserahkan
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kepada para nelayan Indonesia yang masih memerlukan sarana perikanan yang
modern.
SEMA seringkali lebih diperhatikan Hakim dalam memutus perkara walaupun
kedudukan SEMA tidak sama, bahkan seharusnya di bawah undang-undang.
Namun sering kali hakim bagaikan tidak memiliki pilihan, karena tunduk
tidaknya Hakim pada SEMA berkaitan erat dengan “karirnya”.

d. Masalah Pelayanan dan Penegakan Hukum:
- Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan mengatur bahwa pengadilan perikanan hanya berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus tindak pidana bidang perikanan. Jika ada tindak
pidana lain dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal ini menjadi tidak efektif,
mengingat locus delicti nya sama, atau bahkan bukti-buktinya bisa saling
berkaitan.
- Penentuan batas waktu penahanan untuk proses penyidikan yang hanya 30 hari
(20 hari ditambah 10 hari), sebagaimana diatur dalam Pasal 73 B UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirasakan
memberatkan penyidik dan penuntut umum untuk bekerja secara optimal.
Mengingat jangkauan wilayah IUU Fishing yang memiliki rentang yang jauh
dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari pada delik biasa. Sedangkan delik
biasa saja dalam Pasal 24 KUHAP masa penahanan untuk kepentingan proses
penyidikan bisa mencapai 60 hari (20 hari ditambah 40 hari).
- Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntut umum sebagaimana
diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, juga dirasa kurang panjang, yaitu hanya 20 hari (10 hari ditambah 10
hari), mengingat jangkauan wilayah IUU Fishing yang jauh dan sulit. Jika
dibandingkan dengan KUHAP, masa penahanan yang dapat dilakukan oleh
penuntut umum lebih lama, yaitu bisa mencapai 50 hari (20 hari ditambah 30
hari).
- Pasal 69 yang tidak sejalan dengan Pasal 76A, 76B, dan 76C Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan perlu direvisi, agar barang
bukti tetap terjaga dan dapat digunakan pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- Pasal 83 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan tentang pemulangan WNA yang tertangkap, mengenai mekanisme
pemulangan WNA bagaimana? Dipulangkan karena apa? Karena kalau Ditjen.
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Imigrasi melakukan pemulangan atau deportasi orang asing pada mereka yang
memang melanggar keimigrasian, sedangkan dalam hal IUU Fishing mereka
telah melakukan pencurian ikan.
Masih ada permasalahan efektivitas yang bersumber pada rumusan sanksi
pidana, di antaranya:
 Belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana
tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.
 Adanya seperangkat aturan (norma hukum) yang mengatur tentang tindak
pidana perikanan, yang menyebabkan penegakan hukum masalah IUU
Fishing sangat tersebar dan cenderung tidak integral, aturan yang dimaksud
adalah:
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan;
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil;
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumberdaya Ikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005
tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang
Perikanan;
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005
tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005
tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan
Komersial;
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008
tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Pukat Hela
di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang
Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (Gill Net) di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
 Kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang
terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan
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Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan
Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10
(sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai
pemberantasan Illegal Fishing yang sangat menentukan proses penegakan
hukum kejahatan perikanan yaitu:
 Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 Kepolisian Republik Indonesia;
 TNI Angkatan Laut;
 Kejaksaan Agung;
 Ditjen. Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
 Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan;
 Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
 Mahkamah Agung; dan
 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
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C. Rekomendasi
Dari hasil penilaian berdasarkan kesesuaian asas, potensi disharmoni/tumpang tindih dan efektivitas implementasi peraturan
perundang-undangan, maka rekomendasi bagi masing-masing peraturan perundang-undangan terkait IUU Fishing adalah
sebagai berikut:
a. Rekomendasi Pada UU terkait IUU Fishing:
No

UU

Juml Pasal

Status Pasal

1.

Undang-Undang
tentang Perikanan
(Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan);
UU Nomor 32 Tahun
2014 tentang kelautan;
UU tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir Dan PulauPulau Kecil (UndangUndang Nomor 27
Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan PulauPulau Kecil
sebagaimana telah

111 pasal (UU
No. 31 Tahun
2004),
dikurangi 1
pasal dan
ditambahkan
23 pasal sisipan
(UU No. 45
Tahun 2009)

ada 46 pasal
dalam UU No.
31 Tahun 2004
yang diubah
dan ditambah
pasal sisipan
oleh UU
45/2009

74

Berlaku
seluruhnya
ada 22 pasal
dalam UU No.
27 Tahun 2007
yang diubah
dan
ditambahkan
pasal sisipan
oleh UU No. 1
Tahun 2014.

2.
3.

80 (UU No. 27
Tahun 2007),
ditambah 7
pasal sisipan
oleh UU No. 1
Tahun 2014
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Rekomendasi pasal
Revisi
Cabut
Tetap
16 pasal
2 pasal
115 psl

1 pasal

1 pasal

72 pasal

8 pasal

2 pasal

70 pasal

Rekomendasi UU
UU ini Perlu revisi
dan perlu
penyesuaian dengan
ketentuan dalam
UNCLOS 1982,
khususnya terkait
pasal 73 dan Pasal 62
UNCLOS.

UU ini Perlu
dipertahankan
UU ini Perlu revisi

No

5.

UU
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil);
UU No.17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;

Juml Pasal

355

Status Pasal

Berlaku
seluruhnya

Rekomendasi pasal
Revisi
Cabut
Tetap

5 pasal

2 pasal

348 psl

Rekomendasi UU

UU ini Perlu revisi

b. Rekomendasi pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Terkait IUU Fishing
No

PUU

Juml
Pasal

6.

PP No. 54 Tahun
2002 tentang Usaha
Perikanan;

28
Pasal

7.

PP Nomor 36 Tahun
2002 tentang Hak

16

Delegasian dari
Pendelegasian dari
UU Nomor 9
Tahun 1985. UU ini
sudah dicabut dan
diubah dengan UU
Nomor 31 Tahun
2004 tentang
Perikanan
sebagaimana
diubah dengan UU
Nomor 45 Tahun
2009
Pasal 11 – 14
Undang-undang
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Status
Pasal

Rekomendasi pasal
Revisi

Cabut

Tetap

Rekomendasi
PP/Perpres

Berlaku
seluruhnya

-

-

28 pasal PP ini tetap
berlaku, meskipun
UU yang
mengamanatkan
nya sudah dicabut

Berlaku
seluruhnya

1 pasal

-

15 pasal

PP ini perlu
diubah

No

PUU

Dan Kewajiban
Kapal Asing Dalam
Melaksanakan
Lintas Damai
Melalui Perairan
Indonesia;
8. PP Nomor 37 Tahun
2002 tentang Hak
Dan Kewajiban
Kapal Asing Dalam
Melaksanakan
Lintas Air Laut
Kepulauan Melalui
Alur-Alur Laut Yang
Ditetapkan
9. PP Nomor 38 Tahun
2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis
Titik-Titik Garis
Pangkal Kepulauan
Indonesia;
10. PP Nomor 60 Tahun
2007 tentang
Konservasi
Sumberdaya Ikan.
11. Perpres Nomor 178
Tahun 2014 tentang
Badan Keamanan
Laut
12. Perpres Nomor 115
Tahun 2015 tentang
Satuan Tugas

Juml
Pasal

Delegasian dari

Status
Pasal

Rekomendasi pasal
Revisi

Cabut

Tetap

Rekomendasi
PP/Perpres

Nomor 6 Tahun
1996 tentang
Perairan Indonesia

16 Pasal

Pasal 18 dan Pasal
19 Undang-undang
Nomor 6 Tahun
1996 tentang
Perairan Indonesia

Berlaku
seluruhnya

3 pasal

-

13 pasal

ini perlu diubah

14 Pasal

Undang-undang
Nomor 6 tentang
Perairan Indonesia

Berlaku
seluruhnya

-

-

14 pasal

PP ini tetap
dipertahankan

55 Pasal

Pasal 13 UndangUndang Nomor 31
Tahun 2004
tentang Perikanan
Pasal 67 UndangUndang Nomor 32
Tahun 2014
tentang Kelautan
Dibentuk dalam
rangka
mengintegrasikan

Berlaku
seluruhnya

-

-

55 pasal

PP ini tetap
dipertahankan

Berlaku
seluruhnya

8 pasal

-

38 pasal Perpres ini perlu
diubah

Berlaku
seluruhnya

4 pasal

-

6 pasal

46
Pasal
10 Pasal

12

Perpres ini perlu
diubah

No

PUU

Juml
Pasal

Pemberantasan
Penangkapan Ikan
Secara Ilegal

13. Perpres No.63
Tahun 2015 tentang
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

55 Pasal

Delegasian dari
kekuatan antar
lembaga
pemerintah terkait
dengan strategi
yang tepat,
memanfaatkan
teknologi terkini
agar dapat berjalan
efektif dan efisien,
mampu
menimbulkan efek
jera, serta mampu
mengembalikan
kerugian negara
Pasal 11 UU No. 39
Tahun 2008
tentang
Kementerian
Negara

Status
Pasal

Berlaku
seluruhnya

Rekomendasi pasal
Revisi

-

Cabut

Tetap

-

55 pasal

Rekomendasi
PP/Perpres

PP ini tetap
dipertahankan

Keterangan:
analisis dan evaluasi secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Dalam Rangka Pemberantasan
IUU Fishing, 2016.
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