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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah 

perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk ,dan selat memiliki panjang 

pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi.1 Kondisi geografis 

tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan bagi masyarakat 

Indonesia. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 

milliar USD/ Tahun.2 

Daerah perbatasan sering dikatakan sebagai daerah yang cepat mengalami 

kemajuan karena sangat dekat dengan negara lain. Seperti Provinsi Kepulauan Riau 

yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Kemboja dan Vietnam, namun 

disisi lainya, sebagai daerah perbatasan juga`sering diasumsikan sebagai kawasan 

yang rawan pemberontakan, pusat kegiatan ilegal, terbelakang semata`sehingga 

1   Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan International, Jakarta, Gramedia Pustaka 
Utama, 2010, hlm 1 

2   http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category_id=3 Diakses tanggal 15 April 2018 jam 
15.00 
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kurang menarik  bagi kegiatan investasi dan ekonomi. Dalam hal ini hal yang dilihat 

tentunya dari satu pendekatan yaitu pendekatan keamanan.3 

Khusus wilayah Kepulauan Riau sangat rentan dengan kasus ilegal fishing  atau 

pencurian ikan yang selanjutnya dalam tesis ini kita akan menggunakan itilah 

pencurian ikan, dimana ketika potensi alam yaitu potensi laut kita, jika terus dicuri 

oleh negara lain akan membawa kerugian untuk masyarakat Kepulauan Riau, karena 

kapal kapal luar telah mengambil banyak ikan ikan yang ada di laut kita. 

Potensi laut tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang 

pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak :4 

1. Meningkatnya devisa negara hasil ekspor komoditi perikanan laut  

2. Meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat 

3. Meningkatnya penghasilan dan pendapatan nelayan. 

 Dengan dampak yang sangat besar seperti ini tidak ada alasan lagi bagi 

Pemerintah untuk tidak serius mengelola sumber daya kelautan yang dimiliki 

Indonesia sebagai negara kepulauan. Kondisi strategis Kepulauan Riau ini menarik 

bagi kapal-kapalpenangkapan ikan asing yang dengan illegal masuk ke dalam 

perairan Indonesia untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan, dengan wilayah 

3  Edy Sofyan, Kebijakan Pertahanan Pertanahan di Perbatasan Maritim, Majalah suara Perbatasan, 
Edisi IX Juni 2016 

4   Op.cit Marhaeni Ria Siombo. 
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yang 97% adalah lautan tidaklah mudah bagi pemerintah setempat dan perairan 

Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Negara tetangga menjadi zona pencurian 

ikan di wilayah laut Kepulauan Riau. Mulai dari Zona Ekomoni Ekslusif (ZEE) 

hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi dalam pencurian ikan oleh 

negara asing, dalam hal ini Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat di Indonesia 

yang menjadi sangat rawan dalam pencurian ikan oleh nelayan asing, tercatat 242 

kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia lebih dari setengahnya ditangkap di 

wilayah Kepulauan Riau yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 160 milliar5 

, maka karena banyaknya kasus pencurian ikan di wilayah Kepulauan Riau sehingga 

membuat pemerintah membentuk Peradilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung 

Pinang.  

Pada tahun 2013 tidak kurang dari 39 kapal asing memasuki perairan Indonesia 

dan menangkap ikan secara ilegal, kapal-kapal tersebut berasal dari beberapa negara 

tetangga seperti, Malaysia, Philipina, Vietnam, Myanmar bahkan hingga Korea, 

Jepang, dan China. Bukan hanya merugikan negara, keberadaan para nelayan-nelayan 

5http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan-Pencurian-Ikanoleh-
Kapal-Asing-/ di akses pada tanggal 29 Maret Tahun 2018 Pukul 12.04 WIB. 
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illegal ini juga berpengaruh terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan 

perikanan.6 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat banyak kapal berbendera 

asing masuk dan masuk mencuri ikan atau pencurian ikan di laut Indonesia. Tercatat, 

pencuri ikan asal Vietnam paling banyak yang tertangkap mencuri ikan di perairan 

Indonesia di lain itu Thailand, Philipina dan Malaysia juga termasuk. Tercatat pada 

tahun 2013 Vietnam 17 kapal ditangkap, Malaysia 14 kapal, Philipina 9 kapal dan 

Thailand sebanyak 4 kapal.7 

 Pencurian ikan juga mengkategorikan bahwa kapal nasional yang yang tidak 

mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga termasuk dalam pencurian ikan 

selain dari nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Peradilan 

perikanan di Indonesia pertama kali di bentuk di Jakarta pada Tahun 2004. 

Pembentukan peradilan perikanan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 

Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri 

Belitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Dimana pada Tahun 2010 pengadilan 

perikanan dibentuk  di Pengadilan Negeri Tanjung pinang dan Pengadilan Negeri 

Ranai. Dibentuknya pengadilan perikanan di suatu wilayah dikarenakan tindak pidana 

6 http://economormormy.okezone.com/read/2018 /01/07/320/923024/2013-39-kapal-asing-
ilegalcuri-ikan-ri di akses pada tanggal 21 Maret tahun 2018 Pukul 16.00 WIB. 

7  http://finance.detik.com/read/2014/07/08/131735/2631219/4/malaysia-dan-vietnam-negaraasal-
pencuri-ikan-terbanyak-di-laut-ri diakses pada tanggal 29 Maret Tahun 2018 Pukul 19.00 WIB. 
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pencurian ikan sudah marak terjadi, sehingga diperlukannya pengadilan perikanan. 

Terlebih lagi di wilayah Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang yang 

bersinggungan dengan batas-batas Negara, wilayah seperti inilah yang menjadi rawan 

dalam pencurian ikan. 

Perlunya hubungan dari berbagai lembaga Negara seperti Peradilan perikanan, 

Polisi Perairan, TNI AL, Dinas  Kelautan dan Perikanan (DKP), Biro Pemerintahan 

dan Perbatasan Provinsi Kepualauan Riau dan peran masyarakat sehingga upaya 

dalam penegakan hukum dalam pencurian ikan menjadi maksimal. 

Terkait  aksi pencurian ikan  di perairan kepulauan Riau oleh nelayan asing 

semakin marak di Laut Natuna. Statistik menunjukkan peningkatan jumlah 

penanganan kasus di Pengadilan Negeri Ranai semakin bertambah.  Tahun 2015, 

sebanyak 37 berkas yang diselesaikan oleh PN, tahun 2016 ada 64 berkas dan di 

tahun 2017 hingga Juni sudah mencapai 39 berkas yang masuk ke pengadilan. Hal itu 

bisa dilihat dari pelimpahan berkas pelaku pencurian ikan yang tertangkap oleh aparat 

di laut. Sepertinya dari tahun ke tahun malah makin meningkat. 8 

Upaya penenggelaman kapal nelayan Pencurian ikan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti tidak berefek. Justru hal ini 

8 Hasil wawancara dengan Humas PN Ranai, Nanang Dwi Kristanto SH. M.Hum, Jumat 
(9/6/2017). 
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seperti menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan malah menjadi bumerang. 

Sepanjang Januari-September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan 

ilegal yang terdiri dari 68 KIA berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Philipina, dan 

9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia. 

Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak 

pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling banyak Rp 20 miliar. 

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi 

perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk 

masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini sesuai 

dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan : “ Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemanfaatan secara optimal diarahkan 

pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang 

ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf 

hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari 
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devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan 

produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian 

sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa 

pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, 

sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. 

Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui 

pengaturan pengelolaan perikanan. Di dalam penjelasan UU No 45 Tahun 2009 

tentang Perikanan menjelaskan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan UndangUndang 

Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of 

the Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, 

konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar 

internasional yang berlaku. 

Banyaknya kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi 

Kepulauan Riau dan merujuk dari aturan yang terkandung dalam UU Nomor 45 

Tahun 2009 inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menggangkat penelitian 

dalam bentuk tesis ini dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
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PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH PERBATASAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dituangkan diatas, maka perumusan 

permasalahan yang akan dijawab dalam  Tesis ini adalah : 

1. Instansi manakah yang mempunyai kewenangan dalam hal terjadinya kasus 

pencurian ikan di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau?  

2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam penegakan 

hukum terhadap pihak yang melakukan pencurian ikan di wilayah perbatasan 

Provinsi Kepulauan Riau?   

3. Apakah hambatan dan solusi yang dihadapi instansi berwenang dalam 

penegakan hukum terkait pencurian ikandi wilayah perbatasan Kepulauan 

Riau? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menginventarisir Instansi  manakah  yang  mempunyai 

kewenangan dalam hal terjadinya kasus pencurian ikan di wilayah 

perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 
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2. Untuk menganalisa tindakan yang dilakukan oleh instansi berwenang 

dalam penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pencurian ikan 

di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 

3. Untuk menganalisa hambatan dan solusi yang dihadapi instansi 

berwenang dalam penegakan hukum terkait pencurian ikan di wilayah 

perbatasan Kepulauan Riau 

2. Manfaat penelitian ini adalah :  

a. Secara teoritis penelitian ini menyatakan bahwa Teori Perlindungan 

Hukum dan TeoriHukumPembangnunan sangatrelevan digunakan dalam 

mengkaji tentang Penegakan Hukum dalam menyelesaikan kasus 

pencurian ikan. Oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

kedua teori tersebut, sebagai alat analisis yang mengkaji persoalan-

persoalan penegakan hukum. 

b. Secara praktis mengharapkan  dapat memberikan masukan bagi TNI 

Angkatan Laut, Polisi Air Polda Kepri, Pengadilan Perikanan pada Negeri 

Tanjung Pinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian ikan. 
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