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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Operasional 

2.1.1.1 Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang 

diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses 

yang melibatkan banyak hal.1 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang 

mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

1 Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32 
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tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalamdan 

menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang 

ditetapkan oleh hukum formal.2 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 

penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan 

sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan 

ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum 

mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, 

penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah 

di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun 

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung 

jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:3 

 

2 Ibid hlm 33 
3 Ibid hlm 34 
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1. Ditinjau dari sudut subyeknya: 

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan 

hukum. 

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

2. Ditinjau dari sudut obyeknyayaitu dari segi hukumnya 

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan 

yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang 

ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya 

menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 

2.1.1.2 Pengertian Pencurian Ikan 

Pencurian ikan merupakan  kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh 

nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan 

bertanggung jawab. Pencurian ikan termasuk kegiatan malpraktek dalam 

pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. 
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Tindakan Pencurian ikan umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan 

yang ada.  

Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik 

bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi 

nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, 

dan termasuk ke dalam tindakan Pencurian ikan adalah penggunaan alat tangkap yang 

dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan 

dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang. Dalam The 

Contemporary English Indonesian Dictionary, "Illegal" artinya tidak sah, dilarang 

atau bertentangan dengan hukum.4 "Fish" artinya ikan atau daging ikan dan "Fishing" 

artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. 

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa 

"Pencurian ikan" menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan 

perikanan yang dilakukan secara tidak sah.  

Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa 

Pencurian ikan adalah "memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak 

dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat 

4 Peter Salim, 2003, The Contemporary English Indonesian Dictionary, Modern English Press, 
Jakarta, hlm. 65 
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tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang". Selain itu, 

pengertian Pencurian ikan merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh 

International Plan of Action (IPOA) 2001 yang diprakarsai oleh Food Agriculture 

Organization (FAO) dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible 

Fisheries (CCRF). Pengertian Pencurian ikan dijelaskan sebagai berikut :5 

1. Activities conducted by national or foreign vessels in water under the 

jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of 

its laws and regulation; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh 

suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan 

yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan 

penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara 

itu).  

2. Activities  conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a 

relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but operate in 

contravention of the conservation and management measures  adopted by the 

organization and by which states are bound, or relevant provisions of the 

applicable International Law; (Kegiatan  penangkapan  ikan yang dilakukan 

oleh  kapal  perikanan berbendera  salah  satu  negara yang tergabung sebagai 

5 Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and 
Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.  
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anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries 

Management Organization (RFMO) tetapi  pengoperasian  kapal-kapalnya  

bertentangan dengan tindakan-tindakan  konservasi  dan  pengelolaan 

perikanan yang telah  diadopsi  oleh  RFMO.  Negara  RFMO wajib 

mengikuti aturan  yang  ditetapkan  itu  atau  aturan  lain  yang berkaitan 

dengan Hukum Internasional).  

3. Activities in violation of national laws or international obligations, including 

those undertaken by cooperating stares to a relevant Regional Fisheries 

Management Organization (RFMO); (Kegiatan penangkapan ikan yang 

bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan 

internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota 

RFMO). Walaupun IPOA-FAO Fishing telah memberikan batasan terhadap 

pengertian Pencurian ikan, dalam pengertian yang lebih sederhana dan 

bersifat operasional, Pencurian ikan dapat diartikan sebagai kegiatan 

perikanan yang melanggar hukum. 

2.1.1.3 Pengertian Wilayah Perbatasan 

Wilayah Perbatasan merupakan perternuan dua daerah yang berbeda otoritas 

administratifnya yaitu perbatasan antar Provinsi, atau bahkan Negara  yang masing-

masing mempunyai kewenangan mengatur daerahnya sendiri sesuai yang dimiliki 
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berdasarkan atas kebutuhan nyata bagi masyarakat yang di atur oleh masing-masing 

pihak. 

Wilayah sebuah Negara adalah tempat dimanamenetapnya rakyat dan 

merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan Negara.Penyelenggaraan 

pemerintahan Negara meliputi: 

1. Wilayah Darat 

Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak dipermukaan bumi, 

misalnya seperti rawa, sungai, gunung, lembah. Mengenai batas wilayah 

daratan suatu Negara ditentukan dengan perjanjian antar Negara yang 

wilayahnya berbatasan. Macam-macam perbatasan Negara bisa berupa: 

perbatasan alam, perbatasan ilmu pasti, perbatasan buatan. 

2. Wilayah Laut 

Wilayah suatu Negara yang disebut lautan atau perairan territorial. 

Pada umumnya batas lautan territorial dihitung dari pantai pada saat air surut. 

Laut di luar perairan territorial disebut lautan bebas (mere liberium). 

Terdapat dua pandangan dalam sejarah hukum laut international: 

a. Res Nuilis adalah laut tidak ada yang memilikinya oleh sebab itu laut bisa 

diambil serta dimiliki tiap Negara. 
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b. Res Communis adalah laut milik bersama masyarakat dunia oleh sebab itu 

tidak bisa diambil dan dimiliki oleh suatu Negara. 

Menurut traktat multilateral yang diselenggarakan tahun 1982 di montego Bay 

Jamaika batas lautan ditentukan berdasarkan sebagai berikut: 

a. Ketentuan Batas laut territorial Negara adalah 12 mil laut diukur dari garis 

lurus yang ditarik sari pantai luar. 

b. Ketentuan Batas zone bersebelahan adalah 12 mil atau 24 mil di luar 

territorial. 

c. Ketentuan Batas Zone Ekonomi Eksklusif atau yang disingkat ZEE adalah 

laut diukur dari pantai sejauh 2000 mil. 

d. Landasan kontingen/ Landasa benua, batas diluar wilayah laut territorial 

hingga kedalaman 200 meter, atau diluar batas itu sampai dimana 

kedalaman perairan yang melekat memperkenenkan ekploitasi sumber 

daya alam wilayah hingga jarak 2000 mil  dari garis dasar laut territorial. 

4. Wilayah Udara. 

Merupakan daerah udara yang berada di atas daerah Negara di permukaan 

bumi baik di atas wilayah perairan maupun diatas wilayah daratan. 

5. Wilayah Ekstra territorial (Wilayah konvensional). 

Wilayah yang menurut hukum International di akui sebagai wilayah 
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kekuasaan suatu Negara, walaupun sebetulnya wilayah itu secara nyata berada 

di wilayah Negara lain. 

Daerah perbatasan mengandung suatu pengertian, lokasi-lokasi yang 

merupakan bagian wilayah suatu negara yang secara administratif, geografis, 

letaknya berbatasan dengan negara lain. Secara kultural juga berbatasan, 

sehingga kadangkala masyarakatnya memiliki persamaan kultur. Dengan 

demikian bisa terjadi antara masyarakat perbatasan itu mengalami kesamaran 

dalam kepemilikan kulturnya masing-masing. Seperti yang dialami 

masyarakat perbatasan Indonesia dengan masyarakat perbatasan Malaysia, 

Philipina, Papua New Guinea dan Timor Leste. Nampaknya kondisi ini 

cenderung terjadi berdasarkan pengalaman, bahwa sebagian besar warga 

masyarakat Indonesia yang menempati wilayah atau berada di daerah 

perbatasan itu memiliki hubungan intens dengan masyarakat daerah negara 

tetangganya baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya, seperti 

keagamaan, kekerabatan dan kesenian. Di samping itu pula mungkin juga 

karena asal-usul nenek moyang yang sama. Dalam kondisi demikian daerah 

perbatasan tidak hanya dilihat sebagai geografis spasial, tetapi juga sebagai 

geografis sosial. Artinya, di daerah perbatasan itu selalu ada masyarakat yang 

menghuni dan melintasinya. Dengan perspektif demikianlah, muncul 

permasalahan yang salah satunya adalah kesamaran kultural tersebut. Dimana 
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batasan-batasan yang ada (bersifat konvensional) telah mencair. Sehingga 

daerah perbatasan mem-peroleh makna yang baru sebagai konstruksi sosial 

dan kultural yang tidak lagi terikat pada pengertian yang bersifat teritorial 

(Riwanto Tirtosudarmo, iv, 2002). Dengan demikian daerah perbatasan tidak 

lagi dipandang sebagai geographical space (ruang geografi), tetapi lebih 

sebagai socio-cultural space (ruang sosial budaya). 

Daerah perbatasan merupakan daerah yang selalu dibayangi-bayangi 

permasalahan infiltrasi pengaruh unsur budaya asing. Kondisi demikian bisa terjadi 

karena masyarakat daerah perbatasan Indonesia dapat berhubungan langsung dengan 

luar negeri/negara tetangga, baik melalui jalan darat maupun jalan laut terutama 

dalam bidang perdagangan. Lalu lintas perdagangan yang dilakukan masyarakat 

perbatasan Indonesia dengan negara tetangga telah berlangsung dalam rentang waktu 

yang cukup panjang. Kondisi sangat mempengaruhi dalam terbentuknya dinamika 

sosial budaya yang terjadi di daerah perbatasan tersebut. Dalam konteks perdagangan 

itulah, intensitas hubungan terjadi. Di samping menjual hasil dagangannya, antar 

mereka saling membina hubungan. Dengan demikian secara sengaja atau tidak 

sengaja antar mereka dapat saling bertukar informasi akan berbagai hal. Dalam 

konteks demikian pengaruh unsur-unsur budaya negara tetangga itu akan mudah 

masuk. Ditambah lagi perhatian dan informasi dari pemerintah baik sosial maupun 
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ekonomi tidak atau kurang mereka peroleh. Sementara itu di negara tetangga fasilitas 

kesehatan, informasi, ekonomi dan lain-lain biasanya akan mudah mereka peroleh. 

2.1.2 Kajian Konseptual 

2.1.2.1 Perkembangan Pencurian ikan 

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut 

bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan 

pelanggaran. Namun dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat 

istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan.6 

Tindakan Pencurian ikan terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pencurian 

ikan merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai 

di tingkat nasional sampai internasional. Dewasa ini, tindakan Pencurian ikan telah 

berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada 

pertengahan tahun 1990-an. Tindakan Pencurian ikan telah menjadi a highly 

sophisticated form of transnational organized crime, dengan ciri-ciri antara lain 

6 Nunung Mahmuda, 2015, “Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di  
 Wilayah Perairan Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 79 
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kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki 

untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.7 

Tindakan Pencurian ikan belum menjadi isu transnasional yang 

diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun secara de facto, isu 

ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah 

satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam 

keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu 

pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu 

organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah Food and Agriculture 

Organization (FAO). FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan 

Pencurian ikan ke dalam ketentuan-ketentuan Code of Conduct for Responsible 

Fisheries (Code of Conduct). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek 

keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. 

Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan 

Pencurian ikan. Menurut Nikijuluw "tindakan Pencurian ikan memiliki pengaruh 

7Anonim, 2003, "Pencurian ikan in the Southern Ocean: The Problem, Practices and 
Perpetrators" Australian Antartic Magazine 5 Winter, hlm 16. 
              

 

 

                   UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 

 

                                                           

Wasrizal, Penegakan Hukum terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 
UIB repository @2019



22 

 

cost-benefit paralysis (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap 

besar".8 

Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran ekonominya secara akurat. 

Menurut Gianni dan Simpson, salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi 

yang akurat adalah fakta bahwa tindakan Pencurian ikan dikelola dan dijalankan 

dengan struktur korporasi yang tinggi tingkat kerahasiannya serta jaringan bisnis 

yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi.9 

Sama dengan tindakan Pencurian ikan yang terjadi di kawasan dan negara lain 

di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai 

Pencurian ikan yang terjadi di perairannya. Namun, beberapa peneliti dan lembaga di 

Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan Pencurian ikan yang 

terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, 

sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan Pencurian ikan mencapai 

angka US$1.362 miliar per tahun.10 

8 APEC Fisheries Working Group, 2008, Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated 
(IUU) Fishing in the Asia-Paific. Asia-Pasific Economic Coorporation Secretariat, Singapura, hlm 52.  

9 Gianni.M dan W. Simpson, 2005, The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of 
Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. WWF dan Departement 
of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government, hlm 84. 

10 Victor P. H. Nikijuluw, 2008, Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal, PT 
Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 67. 
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Secara umum tindakan Pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia, 

antara lain :11 

a. Penangkapan ikan tanpa izin; 

b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 

c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan 

d. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin. 

 

Tingginya angka tindakan Pencurian ikan di perairan Asia Tenggara dan Pasifik 

serta kondisi overfishing yang mengancam keberlangsungan sumber daya Kebijakan 

Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 

Fishing, perikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut 

saling berkerja sama untuk melakukan penanggulangan Pencurian ikan dengan 

membentuk rezim seperti International Plan of Action to Prevent, Deter, and 

Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (the IPOA IUU Fishing) dan 

Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including 

Combating Illegal, Unreported and Unregulated (RPOA IUU) Fishing in the Region. 

11 Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, Departemen Kelautan dan Perikanan, 
Jakarta, hlm  8.  
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Kerjasama yang terjalin antara negara-negara tersebut merupakan kerja sama yang 

menarik bila dicermati.  

Dalam rezim RPOA terdapat 2 (dua) kepentingan besar dari negara-negara 

yang bersepakat. Di satu sisi, negara-negara menghendaki agar tindakan penangkapan 

ikan dapat berjalan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-

peraturan yang telah disepakati secara internasional maupun yang telah ditetapkan 

negara pantai. Namun di sisi lain kebutuhan akan sumber daya ikan sangat besar, 

membuat berbagai pihak berupaya memenuhi kebutuhan tersebut walaupun cara yang 

dipergunakan ternyata ilegal. Cara yang ilegal tersebut kemudian ternyata disadari 

tidak membutuhkan biaya operasional yang besar, maka semakin melanggengkan 

tindakan Pencurian ikan.12 

2.1.2.2 Sejarah dan sumber hukum laut internasional  

2.1.2.2.1 Sejarah Hukum Laut Internasional  

Sejarah hukum laut internasional perlu diawali dengan pembahasan mengenai 

berbagai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah 

mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: 

a) sumber makanan bagi umat manusia; 

12 Dewi Indira Biasane, 2009, Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan 
Penangkap Ikan Ilegal; Studi Kasus : Penangkap Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Republik Indonesia, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 57.  
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b) jalan raya perdagangan;  

c) sarana untuk penaklukan; 

d) tempat pertempuran-pertempuran;  

e) tempat bersenang-senang; dan  

f) alat pemisah atau pemersatu bangsa. 

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka fungsi laut 

telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang 

berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam.13 

Fungsi-fungsi laut yang disebutkan telah dirasakan oleh umat manusia, dan 

telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-

masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Lahirnya 

konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah 

pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua 

konsepsi, yaitu : 

a. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama 

masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh 

masing-masing negara;  

13 Hasjim Djalal, op.cit, hlm.1.  
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b. Res Nulius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan 

karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.14 

 

Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan 

sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa 

Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh 

Lautan Tengah secara mutlak.  

Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan dimana Lautan Tengah 

menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak laut, sehingga semua orang dapat 

mempergunakan Lautan Tengah dengan aman dan sejahtera. Pemikiran hukum 

bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin res communis omnium (hak 

bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau 

terbuka bagi setiap orang. Asas res communis omnium disamping untuk kepentingan 

pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan.15 

Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda-tanda 

yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi laut itu dapat dimiliki, di 

14  Ibid, hlm. 11 
15 Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut internasional, Binacipta, Bandung, hlm 3 
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mana dalam jaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat 

pantainya telah diakui.16 

Pemikiran suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan 

pantainya didasarkan atas konsepsi res nulius. Berdasarkan uraian di atas, jelas 

kiranya bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum 

internasional, asas-asas hukum Romawi yang disebutkan di atas memang mengilhami 

lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang di kemudian hari. 

Dapat dikatakan bahwa kedua konsepsi hukum laut Romawi itu merupakan 

hukum laut internasional tradisional yang menjadi embrio bagi dua pembagian laut 

yang klasik, laut teritorial dan laut lepas. Memasuki abad pertengahan, munculah 

klaim- klaim yang dilakukan oleh negara- negara yang sebelumnya merupakan 

bagian dari kekuasaan Romawi. Negara- negara tersebut menuntut penguasaan atas 

laut yang berbatasan dengan pantainya. Diawali oleh Venetia yang menuntut 

sebagian besar Laut Adriatik untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Tuntutan dari 

Venetia ini diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177.17 

Setelah tuntutannya terpenuhi, Venetia memberlakukan pungutan bea 

terhadap setiap kapal yang berlayar disana. Selanjutnya Genoa melakukan klaim atas 

16 Hasjim Djalal, op.cit, hlm.12.  
17 Dikdik Mohamad Sodik, 2011, Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, 

Refika Aditama, Bandung, hlm 3.  
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kekuasaan Laut Ligunia dan Negara Pisa yang mengklaim dan memberlakukan aturan 

hukumnya di Laut Thyrrenia. Setelah tuntutan dari ketiga negara tersebut terpenuhi, 

selanjutnya masing- masing negara tersebut membuat aturan pemungutan bea 

terhadap setiap kapal yang berlayar disana. Tiga negara diatas hanya sebagai contoh 

kecil negara-negara di tepian laut setelah runtuhnya Imperium Romawi. Banyaknya 

klaim atas kekuasaan laut pada saat itu menimbulkan banyak pertentangan bahkan 

peperangan yang menyebabkan wilayah laut yang sebelumnya utuh dibawah 

kekuasaan Romawi terbagi menjadi beberapa bagian yang dimiliki oleh negara- 

negara tertentu. Fenomena ini menyebabkan laut tidak lagi merupakan res communis 

omnium namun telah terjadi laut tertutup yang dikuasai oleh suatu negara. Tindakan 

sepihak dari negara- negara pantai di Laut Tengah untuk menguasai laut ini 

menimbulkan kebutuhan untuk mencari kejelasan dan kepastian hukum.  

Pada perkembangan selanjutnya munculah teori pembagian wilayah laut yang 

dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus. Pada masa pembentukan hukum laut 

internasional ini terjadi perjuangan untuk menguasai lautan berdasarkan berbagai 

alasan dan kepentingan seperti karantina ( perlindungan kesehatan terutama terhadap 

penyakit pes), bea cukai dan pertahanan. Pada waktu yang bersamaan terjadi adu 

argumentasi diantara para penulis atau ahli hukum yang masingmasing 

mempertahankan dan membenarkan tindakan- tindakan yamg dilakukan oleh negara 
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atau pemerintahnya masing- masing. Salah satu perbedaan pendapat yang paling 

terkenal adalah yang terjadi antara penganut doktrin bebas (Mare Liberium) yang 

dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda yaitu Hugo De Groot alias Grotius 

dan penganut dokrtin laut tertutup (Mare Clausum) yang dikemukakan oleh John 

Shelden. Grotius dalam bukunya yang berjudul Mare Liberum menyatakan bahwa 

laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun dan karena itu harus terbuka bagi semua 

bangsa. Adapun alasannya mengapa dia berpendapat demikian, karena laut itu 

demikian luasnya dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara 

permanen dalam jangka waktu lama.18 

Sedangkan John Shelden berpendapat bahwa laut dapat dimiliki. John Shelden 

menunjuk pada tindakan negara- negara yang menerapkan kedaulatan perairan 

mereka seperti Swedia, Rusia, Jerman, Genoa dan Venetina. Periode ini dalam 

sejarah hukum laut dikenal dengan perang buku. Hal ini disebabkan para pemikir dan 

ahli hukum saling berlomba untuk mempublikasikan pendapatnya dengan menulis 

buku. Sifat laut yang cair, menurut Shelden tidaklah menyebabkannya tidak dapat 

dimiliki, karena sungai dan perairan di sepanjang pantai yang cair dapat diakui dan 

dapat dimiliki. Sejarah kemudian membuktikan bahwa baik mare clausum maupun 

18 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 7.  
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mare liberium tidak dapat mempertahankan ajaran masing-masing dengan kaku dan 

konsekuen.  

Akhirnya tercapai kompromi dimana Grotius sendiri mengakui bahwa laut 

sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. 

Benih-benih kompromi tersebut juga ada pada ajaran Shelden yang mengakui hak 

negara lain untuk memiliki lautan masing-masing, dan mengakui adanya hak lintas 

damai di laut-laut yang dituntut. Kebebasan laut juga diterima oleh Inggris, karena 

armada laut Inggris sudah mulai tumbuh dan mengarungi seluruh samudera di 

dunia.19 

Seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Cornelis Von 

Bynkershoek pada tahun 1789 dalam bukunya De Dominio Maris Dissertatio 

mengemukakan pendapatnya, ia menyatakan bahwa lebar laut teritorial itu di ukur 

dari garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti arah 

atau lekukan pantai tersebut. Garis inilah yang disebut garis pangkal normal (normal 

base line). Sedangkan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal normal dengan 

cara menembakkan meriam yang dimiliki oleh negara itu ke arah laut.20 

19 Hasjim Djalal, op.cit, hlm 15-19. 
20 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 9. 
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Gagasan terkenal Bynkershoek menyatakan bahwa kedaulatan negara 

berakhir sampai sejauh tembakan meriam yang ketika itu bisa mencapai jarak 3 mil 

laut. Memasuki awal abad ke-20, negara-negara pantai mulai meninggalkan lebar laut 

teritorial 3 mil laut dan mengklaim lebar laut teritorial yang melebihi dari 3 mil laut. 

Sebagai akibatnya terjadilah ketidakpastian mengenai lebar laut teritorial negara-

negara pantai dan tentu juga ketidakpastian mengenai luasnya laut lepas.  

Pada tahun 1919 didirikan sebuah organisasi internasional dalam ruang 

lingkup global, yakni Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB memprakarsai 

penyelenggaraan Konferensi Internasional di Den Haag pada tanggal 13 Maret-12 

April tahun 1930 untuk mengkodifikasikan hukum internasional. Akan tetapi, 

Konferensi Den Haag 1930 ini gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut 

teritorial yang seragam.21 

Kegagalan Konferensi Den Haag 1930 mengakibatkan masih tetap 

berlangsungnya lebar laut teritorial yang tidak seragam, bahkan ditambah lagi dengan 

klaim-klaim sepihak dari negara-negara mengenai pelebaran laut teritorial yang 

masih terus berlangsung.22 

21 United Nations, 1988, The Work of the International Law Commission, Fourth Edition, United 
Nations Publication, New York, hlm. 3 

22 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm.11. 
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Dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa setelah perang dunia I dan dalam 

tahun- tahun permulaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terjadi perkembangan 

hukum yang merupakan gabungan antara gagasan klasik dari Hukum Perikanan dan 

kebutuhan Hukum Internasional.  

Konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958 (UNCLOS I) adalah produk 

perkembangan Hukum Internasional Neo-Klasik. Pada tahun 1960 diselenggarakan 

konferensi Hukum Laut PBB II (UNCLOS II). Setelah selesainya Konferensi Hukum 

Laut PP II, masalah lautan terus berkembang kearah yang tidak terkendali sehingga 

menimbulkan ketidakpastian, seperti masih tetap berlangsungnya klaim-klaim 

sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara dunia 

saat itu, secara sendirisendiri ataupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata 

hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zona perikanan, dan 

berbagai klaim yang lainnya. Terjadilah perlombaan yang tidak terkendali antara 

negara-negara tersebut dalam menguasai lautan dan mengeksplorasi lautan serta 

mengeksploitasi sumber daya alamnya.23 

Dalam UNCLOS I dan II belum ada kesepakatan penting tentang lebar laut 

teritorial maupun zona perikanan. Ketidakpastian tentang legalitas hukum laut di 

tahun 1960 dipengaruhi oleh keadaan politik dunia pada waktu itu yang 

23 I Wayan Parthiana, op.cit. hlm.18. 
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mengakibatkan beberapa Konferensi Jenewa yang mengatur laut tidak lagi sesuai 

dengan perkembangan keadaan. Pada tahun 1973 dimulailah Konferensi Hukum Laut 

III dan ditutup pada 10 Desember 1982 dan menghasilkan beberapa aturan yang 

sangat substansial dalam bidang Hukum Internasional terutama Hukum Laut 

diantaranya adalah tentang lebar maksimum laut teritorial sejauh 12 mil laut dan 

konsep Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). 

2.1.2.3 Sumber Hukum Laut Internasional  

Kebiasaan internasional adalah sumber hukum laut yang paling penting. 

Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukan secara 

terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaan internasional juga 

merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.  

Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasionalsebagai sumber hukum 

tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali 

hubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini merupakan hubungan 

timbal balik.24 

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota 

masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum 

tertentu. Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada 

24 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, op.cit, hlm. 146 
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tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai 

dengan 27 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB I tentang Hukum Laut, berhasil 

menyepakati empat konvensi, yaitu sebagai berikut:25 

1. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (Konvensi tentang 

Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 

September 1964;  

2. Convention on the High Seas (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku 

pada tanggal 30 September 1962.  

3. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High 

Seas (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya 

Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966; 

4. Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinen), 

mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964. 

Selain itu, Konferensi PBB yang dilaksanakan di New York dan Jenewa 

berhasil menyepakati Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations on the Law of 

the Sea (UNCLOS) yang ditandatangani dalam Konferensi di Montego Bay, Jamaika 

25 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 17.  
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pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini mengatur masalah kelautan secara 

utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan.26 

2.1.2.4 Pengertian hukum laut internasional.  

Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. 

Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian 

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat 

dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut 

adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di 

dunia.27 

Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional 

lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu pengetahuan. Dengan. 

demikian pada hakekatnya, segala peraturan hukum yang berlaku dalam tiap-tiap 

negara, selayaknya terhenti berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut. 

Tetapi bagi manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala dirasakan dapat dan 

berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisir itu. Ini justru 

karena didasarkan tidak ada orang lain yang berhak atas laut selaku suatu keluasan 

air. 

26 Ibid, hlm. 22 
27 Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 8. 
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Maka ada kecenderungan untuk memperluas lingkaran berlakunya peraturan-

peraturan hukum di tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada 

di sekitarnya. Sampai berapa jauh kearah laut peraturan-peraturan hukum dari tanah 

pesisir ini berlaku, adalah hal yang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh 

dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir dibawah kekuasaan negara lain.28 

Maka dengan ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional, apabila 

orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut. Maka dapat dimaknai bahwa 

hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan 

kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi 

nasionalnya (national jurisdiction).29 

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula 

arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan 

rangkap dari laut yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sumber 

tenaga. Di samping itu hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara 

dalam  mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali 

antara negara-negara maju dan berkembang.30 

 

28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era     Dinamika 

Global, Alumni, Bandung, hlm. 307 
              

 

 

                   UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 

 

                                                           

Wasrizal, Penegakan Hukum terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 
UIB repository @2019



37 

 

2.1.2.5 Ruang lingkup hukum laut internasional.  

Laut memiliki dua fungsi utama sebagai sarana transportasi dan penyedia 

sumber daya alam terbesar di dunia. Dengan demikian pengaturana pemanfaatan laut 

sangatlah dinamis sehingga menuntut perkembangan aturan hukum, terutama hukum 

laut internasional secara terus menerus.31 

Hukum laut internasional terdiri dari hukum laut internasional publik 

(international law of the sea) dan hukum laut internasional perdata (maritime law). 

Hukum Laut Internasional yang bersifat publik atau yang biasa disebut United 

Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) menghasilkan peraturan tentang laut 

teritorial, zona tambahan, selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, 

perairan negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut 

lepas, perbudakan (slavery), pembajakan (piracy), perdagangan narkotika dan 

psikotropika, penyiaran gelap dari laut lepas, pengejaran seketika (hot pursuit), kabel-

kabel dan pipa-pipa bawah laut, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati, 

pulau-pulau, laut tertutup atau setengah tertutup, hak negara daratan untuk akses ke 

dan dari laut serta kebebasan transit, kawasan dasar laut dan dasar samudera dan 

31 Dhiana Puspitawati, 2017, Hukum Laut Internasional, Kencana, Depok, hlm 12 
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tanah di bawahnya, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, riset ilmu 

kelautan, pengembangan dan alih teknologi, dan penyelesaian sengketa-sengketa.32 

Sedangkan dalam Guide Line for Maritime Legislation sebagai hasil dari The 

Legal Expert Meeting on a Model Maritime Code for the ESCAP Region, 

menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum laut internasional perdata atau hukum 

maritim sedemikian luas yaitu : regulasi ekonomi, kebangsaan kapal, pendaftaran 

kapal dan hak atas kapal, keamanan, navigasi, pengawakan, manajer kapal, 

agen,buruh pelabuhan, penerus muatan, kontrak mengenai kapal, hipotek kapal dan 

piutang maritim, tanggung jawab dan batasan tanggung jawab maritim, angkutan dan 

kontrak lainnya, asuransi laut, kecelakaan di laut, polusi, pengangkutan barang 

berbahaya, penipuan di bidang maritim, pemeriksaan di laut, penyelesaian sengketa 

maritim. 

2.1.2.6  Tinjauan Kawasan Laut Internasional  

2.1.2.6.1 Laut teritorial.  

Laut teritorial termasuk dalam unsur kedaulatan teritorial negara pantai dan 

dengan demikian secara otomatis menjadi miliknya. Sebagai contoh, semua negara 

yang baru merdeka (yang berpantai) mendapatkan kemerdekaannya dengan disertai 

hak atas laut teritorial.  

32 J.G Starke, op.cit, hlm. 345-379.  
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Ada sejumlah teori mengenai karakter hukum setepatnya dari laut teritorial 

negara pantai, mulai dari perlakuan laut teritorial sebagai bagian dari res communis, 

namun tunduk kepada hak tertentu yang bisa dilaksanakan oleh negara pesisir, hingga 

mengenai laut teritorial sebagai bagian dari ranah teritorial negara pantai namun 

tunduk pada hak lintas damai kapal asing. 

Namun demikian, tidak dapat dibantah bahwa negara pantai memiliki hak 

berdaulat atas laut teritorialnya.33 Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UNCLOS 1982 

menegaskan tentang status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan 

dasar laut serta tanah di bawahnya. Singkatnya, semua itu merupakan bagian dari 

wilayah negara pantai, dan oleh karena itu, tunduk pada kedaulatan negara pantai 

tersebut. Dalam hal suatu negara merupakan negara kepulauan (archipelagic state), 

wilayahnya dan juga kedaulatannya meliputi juga perairan kepulauannya 

(archipelagic waters). Namun pelaksanaan kedaulatannya itu harus tunduk pada 

ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 2 ayat 1, 2, dan 

3 UNCLOS 1982 ini sebenarnya sejiwa dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 serta Pasal 2 

Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan dari Konvensi Hukum Laut 

Jenewa 1958, hanya saja formulasinya lebih tegas dan rinci.34 

33 Arif Djohan Tunggal, 2014, Aspek-Aspek Hukum Laut Pendekatan Tanya Jawab, Harvarindo, 
Jakarta, hlm. 65.  

34 I Wayan Parthiana, op.cit, h. 69. 
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Pada Konferensi Hukum Laut PBB (1973 - 1982) berhasil mencapai kata 

sepakat tentang lebar laut teritorial, sehingga terdapat keseragaman mengenai lebar 

laut tersebut yaitu selebar maksimum 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 

pangkal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 bahwa setiap negara 

berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 

mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan UNCLOS35. Pasal 

tersebut diatas juga menegaskan bahwa lebar laut teritorial itu diukur dari garis 

pangkal (baseline). UNCLOS sama sekali tidak menegaskan tentang garis pangkal 

itu. Akan tetapi, secara singkat dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan garis 

pangkal adalah garis (imajiner) yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. 

Dari gari pangkal inilah lebar laut teritorial negara pantai diukur dengan menarik 

garis tegak lurus dari titik-titik pada garis pangkal tersebut kearah luar dalam ukuran 

yang sesuai dengan lebar laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Titik-titik 

yang membentuk garis yang merupakan batas luar dari laut teritorial, disebu garis 

atau batas luat (outer limit) dari laut teritorial. Tegasnya yang dimaksud dengan garis 

atau batas luar dari laut teritorial adalah garis yang setiap titiknya berada pada jarak 

yang sama dari setiap titik yang ditarik tegak lurus pada garis pangkal. Perairan laut 

yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan yang disebelah luarnya dibatasi 

oleh garis atau batas luar, itulah yang disebut laut teritorial (territorial sea). Cara 

35 Ibid. 
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penarikan garis pangkal ada tiga macam yang masing-masing disebut dengan garis 

pangkal normal/biasa, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, dan garis pangkal 

kepulauan.36 

Dengan demikian, sejak mulai berlakunya UNCLOS 1982 terwujudlah 

kepastian hukum tentang lebar laut teritorial yang pada beberapa dasawarsa 

sebelumnya tetap tidak ada kepastian hukum. Terutama karena kegagalan Konferensi 

Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 mencapai kesepakatan mengenai lebar laut 

teritorial yang seragam. 

2.1.2.6.2 Zona tambahan.  

Pasal 33 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982 secara umum menyatakan, bahwa zona 

tambahan adalah suatu zona perairan yang berbatasan dengan laut teritorial yang 

lebar maksimumnya adalah 24 (dua puluh empat) mil laut diukur dari garis pangkal 

darimana lebar laut teritorial itu diukur. Pada zona tambahan, negara pantai dapat 

melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk :  

a) Mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi yang 

dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya; 

36 Ibid, hlm. 72-73.  
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b) Menghukum pelaku pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut 

di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.37 

 

Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana 

lebar laut teritorial diukur.38 Status zona tambahan berbeda dengan status laut 

teritorial, yaitu laut teritorial adalah milik kedaulatan suatu negara pantai secara 

mutlak, sedangkan status Zona tambahan adalah tunduk pada rezim yurisdiksi 

pengawasan negara pantai, bukan bagian dari kedaulatan negara.39 

Berikut ini beberapa hal yang memperjelas tentang letak zona tambahan : 

1. Tempat atau garis darimana lebar zona tambahan itu harus diukur, tempat atau 

garis itu adalah garis pangkal. 

2. Lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis 

pangkal. 

3. Zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut 

teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil karena 

jara 24 mil dikurangi 12 mil laut teritorial yang diukur dari batas luar laut 

37 Ibid, hlm. 80. 
38 Article 33 Paragraph 2 United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 
39 Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi 

Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia, Laporan Akhir, Jakarta, hlm. 29.  
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teritorial, dengan kata lain zona tambahan terletak di luar dan berbatasan 

dengan laut teritorial. 

4. Pada zona tambahan negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas, 

seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982. Hal ini 

tentu saja berbeda dengan laut teritorial dimana negara pantai memiliki 

kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai.40 

 

2.1.2.6.3 Zona ekonomi eksklusif (ZEE). 

Ruang lingkup pengaturan hukum perikanan internasional dalam Konvensi 

Hukum Laut 1982 antara`lain mencakup ketentuan yang memberikan hak-hak 

kedaulatan kepada negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya 

ikan yang terkandung di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE).41 

Zona Ekonomi Eksklusif adalah pengaturan baru yang ditetapkan oleh 

UNCLOS 1982. Jauh sebelum lahirnya pengaturan ini, batas terluar laut teritorial 

dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan 

penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku 

40 T.May Rudy, 2002, Hukum Internasional 2, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 23 
41 Didik Mohamad Sodik, 2011, Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya di Indonesia,   
  Refika Aditams, Bandung, hlm 80 
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kebebasan di laut lepas. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dapat dianggap sebagai 

suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut.42 

Perkembangan Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut ZEE) 

mencerminkan kebiasaan internasional (international customs) yang diterima menjadi 

hukum kebiasaan internasional (customary international law) karena sudah terpenuhi 

dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (state practice) dan opinio juris sive 

necessitatis. ZEE bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di 

dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, sehingga 

mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara.43 

Lebih dari 90 persen persediaan ikan yang bernilai. jual tinggi dapat di 

temukan dalam ZEE. Namun, yurisdiksi eksklusif negara pantai belum dapat 

mengakhiri penurunan angka persediaan ikan di ZEE. Bahkan pada kenyataannya, 

rata-rata negara yang telah maju pun dapat dikatakan gagal dalam mengelola dan 

melestarikan perikanan di ZEE mereka secara efektif.44 

Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Zona 

Ekonomi Eksklusif, yakni "Bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan 

berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis 

42 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, op.cit, hlm. 181. 
43 Departemen Kelautan dan Perikanan, op.cit, hlm. 31 

44 Gerd Winter, 2009, Towarsd Suistainable Fisheries Law, IUCN Publications Services, 
Switzerland, hlm. 3. 
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pangkal darimana lebar laut teritorial diukur". Lebar Zona Ekonomi Eksklusif bagi 

setiap negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 

UNCLOS 1982 yang berbunyi "the exclusive economic zone shall not extend beyond 

200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is 

measured" (Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis 

pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur". Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan 

bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan 

berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (spesial legal 

regime) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi 

negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-

ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam 

kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan 

yang meliputi: 

1. hak-hak berdaulat, yurisdiksi,dan kewajiban negara pantai; 

2. hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain; 

3. kebebasan-kebebasan laut lepas; dan  

4. kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam 

konvensi.45 

45 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 145. 
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Berkaitan degan hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban suatu negara pantai, telah 

ditentukan dalam UNCLOS 1982 yaitu sebagai berikut :46 

1. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai : 

a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi 

dan pengelolaan suber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, 

dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya 

dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi Zona 

Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan 

angin. 

b) yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dari 

konvensi ini berkenaan dengan : 

1) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; 

2) riset ilmiah kelautan;  

3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.  

c) hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.47 

2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan 

konvensi ini dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai harus  

46 Article 56 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 
47 Ibid. 
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memperhatidi kan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain 

dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.  

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan 

tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab VI.48 

Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya maka negara pantai 

harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari negara lain di Zona Ekonomi 

Eksklusif. Hak dan Kewajiban negara lain di ZEE diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 

1982, yaitu sebagai berikut : 

1. Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak 

berpantai, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi 

ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan 

meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam Pasal 87 dan 

penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, 

dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan 

lain konvensi ini. 

2. Pasal 88 sampai Pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang 

berlaku diterapkan bagi Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang tidak 

bertentangan dengan bab ini.  

48 Ibid.  
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3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini 

di Zona Ekonomi Eksklusif, negara-negara harus memperhatikan 

sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus 

mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai  

sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional 

sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini. 

Ketiga macam hak dan kewajiban ini merupakan peninggalan dari kebebasan 

laut lepas yang sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dimana 

bagian laut yang sekarang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan sebelumnya 

merupakan bagian dari laut lepas dengan empat kebebasan laut lepasnya. 

Hanya kebebasan perikanan saja yang terhapus, disebabkan maksud dan 

tujuan dari pranata hukum Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah demi pencadangan 

sumber daya alam hayati dan non hayatinya bagi kepentingan negara pantai itu 

sendiri. Sumber daya alam inilah yang menjadi intinya dalam rangka memenuhi 

kepentingan negara pantai.49 

 

 

49 I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 150. 
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2.1.3 Landasan Yuridis 

2.1.3.1 Pengaturan Internasional  

1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut  

UNCLOS 1982)  tidak   mengatur   tentang Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing (IUU Fishing), akan tetapi mengatur secara umum tentang  penegakan  

hukum  di laut teritorial  maupun ZEE suatu negara. Jika  pelanggaran  terhadap  

peraturan  perundang-undangan negara  pantai terjadi  di laut  teritorial  ataupun  

perairan  pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan 

oleh Pasal 2. UNCLOS 1982.  

Negara  pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum 

pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa 

dampak bagi negara pantai atau menganggu keamanan negara pantai.50 

Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 

1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya 

terhadap kapal tersebut. Pasal 27 ayat 5 UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada 

Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya 

50 Article 2 United Nations Convention on the Law of The Sea 1982.  
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perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran 

terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Dalam Pasal 73 

UNCLOS 1982  disebutkan  bahwa  jika  kapa  asing  tidak   mematuhi  peraturan  

perundang-undangan  negara  pantai  dalam hal  konservasi  sumber  daya  perikanan,  

negara  pantai  dapat  melakukan  penangkapan  terhadap  kapal  tersebut. Akan  

tetapi  kapal dan  awak  kapal  yang  ditangkap  tersebut harus segera dilepaskan 

dengan  reasonable  bond  yang  diberikan  kepada negara pantai. Hukuman  terhadap  

kapal  asing  tersebut  juga  tidak boleh  dalam  bentuk  hukuman  badan yaitu 

penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat 

(sovereign rights) dan bukan kedaulatan.  

 

2. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 

and Unregulateg Fishing 2001. 

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 

and Unregulateg Fishing (selanjutnya disebut IPOA-IUU 2001) merupakan 

instrument sukarela (voluntary instrument) yang dapat diberlakukan pada seluruh 

negara. Batasan pengertian serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan IUU 

Fishing dituangkan dengan jelas dalam IPOA-IUU 2001. Mekanisme tersebut 

difokuskan pada tanggung jawab serta peran seluruh negara di dunia. Negara 
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berpantai, negara pelabuhan, organisasi penelitian serta Regional Fisheries 

Management Organization (RFMOs).51 

Tujuan IPOA-IUU 2001 disebutkan dalam Bab III ayat 8 IPOA-IUU 2001 yaitu 

”The objective of the IPOA is to prevent, deter and eliminate IUU Fishing, by 

providing all States with comprehensive, effective and transparent measures by whict 

to act, including through appropriate regional fisheries management organizations 

established in accordance with international law” (Tujuan dari IPOA adalah untuk 

mencegah, menghalangi, dan menghapuskan IUU Fishing, oleh kesediaan seluruh 

negara dengan tindakan yang menyeluruh, efektif dan jelas, termasuk melalui 

organisasi pengelolaan perikanan regional yang sesuai dan ditetapkan dengan hukum 

internasional).  

3. Code of Conduct for Responsile Fisheries 1995.  

Efektifitas Code of Conduct for Responsible Fisheries (selanjutnya disebut 

CCRF) dilakukan dengan cara mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan 

laporan perkembangan kemajuan (progress report) setiap dua tahun kepada FAO52. 

Laporan negara-negara anggota akan menjadi rujukan dalam penentuan status 

kepatuhan negara terhadap tindakan penangkapan ikan secara bertanggung-jawab dan 

51 Maimuna Renhoran, 2012, Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing di Laut Arafura, Tesis Fakultas Hukum  

52 Universitas Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Maimuna Renhoran I), hlm 19. 
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pada gilirannya menghindarkan suatu negara dari tuduhan melakukan tindakan IUU 

Fishing. Bila dilihat dari sifat CCRF yang sukarela dan model adopsi yang diterapkan 

dalam pemberlakuan prinsip-prinsip CCRF terhadap hukum nasional masing-masing 

negara, maka implementasi CCRF tergantung kepada itikad baik dan kemampuan 

aparat hukum dari negara yang melakukan adopsi prinsip-prinsip umum CCRF yang 

berkaitan dengan penanggulangan IUU Fishing.53 

4. Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including 

Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 

2007.  

Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including 

Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 

(selanjutnya disebut RPOA) bertujuan untuk mempromosikan tindakan penangkapan 

ikan yang bertanggung jawab termasuk untuk pemberantasan IUU Fishing di wilayah 

itu. RPOA disahkan di Bali-Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007 oleh 11 Menteri yang 

bertanggung jawab untuk perikanan dari 11 negara sebagai komitmen daerah. RPOA 

merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah 

Australia dalam memerangi kegiatan IUU Fishing. Dalam Rapat pertama pertemuan 

Komite Koordinasi RPOA diadakan di Manila-Filipina, pada tanggal 28-30 April 

53 Ibid, hlm. 21. 
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2008, disepakati bahwa Komite akan diminta untuk secara berkala melaporkan 

kepada Menteri Perikanan tentang kemajuan implementasi dan langkah-langkah 

tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut.54 

Pertemuan ini juga sepakat bahwa komite koordinasi dapat jika diperlukan 

mengatur sementara kelompok kerja teknis untuk menyediakan informasi dan saran 

pada sumber daya perikanan di daerah dan hal-hal terkait yang relevan dengan 

konservasi dan manajemen, dan untuk mengatasi teknis tertentu atau isuisu berkaitan 

dengan pelaksanaan RPOA tersebut.  

 

2.1.3.2 Pengaturan Nasional 

2.1.3.2.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan 

UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Perikanan telah tercantum kegiatan yang 

berhubungan dengan Pencurian ikan yaitu :  

1) Pasal 7: kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana 

ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. 

54 Ibid, hlm. 24.   
              

 

 

                   UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 

 

                                                           

Wasrizal, Penegakan Hukum terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau 
UIB repository @2019



54 

 

2) Pasal 8: kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana 

ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.  

3) Pasal 9: pelarangan pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap 

dan/atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai 

persyaratan atau standar dan alat tangkap yang dilarang. 

4) Pasal 12: pelarangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau 

kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan RI 

pelarangan memasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari 

dan/atau ke wilayah RI tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia. 

5) Pasal 21: pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan 

penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau 

lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan. 

6) Pasal 23: pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan 

penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia. 

7) Pasal 26 : kewajiban memiliki SIUP. 

8) Pasal 27 : kewajiban memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan.  

9) Pasal 28: kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan bagi kapal yang 

mengangkut ikan. 

10) Pasal 29: warga negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah 

Republik Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia.  
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11) Pasal 36: hal-hal yang harus dipatuhi oleh kapal asing. 

12) Pasal 37: persyaratan tanda pengenal kapal perikanan. 

13) Pasal 38: tentang hal yang harus dilakukan kapal ikan berbendera asing selama 

berada di wilayah perairan RI.  

14) Pasal 4: kewajiban kapal ikan untuk memiliki surat laik operasi dari pengawasan 

perikanan. 

 

2.1.3.2.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 

WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaannya 

lainnya seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Usaha Perikanan.  

Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan 

Perairan Pesisir  meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai 

dengan permukaan dasar laut. pengusahaan perairan pesisir   diberikan kepada pihak 

– pihak dalam bentuk sertifikat pengusahaan perairan pesisir  , yaitu sebagai berikut: 

1. Orang perseorangan warga negara Indonesia. 

2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. 

3. Masyarakat adat. 
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Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan diprioritaskan untuk   

kepentingan sebagai berikut: 

1. Konservasi. 

2. Pendidikan dan pelatihan. 

3. Penelitian dan pengembangan. 

4. Budidaya laut. 

5. Pariwisata. 

6. Usaha perikanan kelautan dan industri perikanan secara lestari. 

7. Pertanian organik. 

8. Peternakan. 

 

UU WP3K melarang setiap orang secara langsung atau tidak langsung 

melakukan kegiatan yang dapat merusak WP3K seperti menambang terumbu karang 

atau mengambilnya dari kawasan konservasi, kegiatan – kegiatan yang dapat merusak 

mangrove di WP3K, dan lain – lain. 

Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan WP3K dapat dilakukan melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan.Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

tidak berlaku untuk tindak pidana pengelolaan WP3K dimana dalam hal 

penyelesaiannya dapat mengunakan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian 
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sengketa.Hasil kesepakatan penyelesaian harus dibuat secara tertulis dan mengikat 

para pihak. 

Terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, apabila sudah ada 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan membebankan 

kewajiban kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang telah 

merusak WP3K untuk melakukan dan membayar biaya untuk rehabilitasi dan 

pemulihan kondisi WP3K.Selain itu, hakim dapat menetapkan sita jaminan dan uang 

paksa apabila keterlambatan pembayaran rehabilitasi dan pemulihan kondisi 

WP3K.Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (“Ormas”) dapat mengajukan 

gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.Ormas yang 

dapat mengajukan gugatan apabila sudah memenuhi ketentuan organisasi 

kemasyarkatan sesuai UU WP3K.Tuntutan oleh Ormas hanya sebatas tuntutan untuk 

melakukan tindakan rehabilitasi dan pemulihan kondisi WP3K tanpa ada tuntutan 

ganti rugi. 

UU WP3K mengatur sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan 

sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan pengusahaan perairan pesisir   

apabila telah melanggar mengenai persyaratan pengusahaan perairan pesisir  

.Pengelolaan WP3K yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, maka 

pemerintah dapat melakukan pembekuan sementara bantuan melalui akreditasi 
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dan/atau pencabutan tetap akreditasi program.Selain sanksi administratif, UU WP3K 

mempunyai ketentuan pidana berupa pidana penjara dan denda. Ancaman pidana 

penjara paling lambat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana 

denda paling sedikit Rp 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang perorangan dan/atau 

badan hukum (“Orang”) yang dengan sengaja melakukan: 

1. Kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di 

kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun 

dan/atau cara lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. 

2. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, konversi 

ekosistem mangrove, menebang pohon mangrove untuk kegiatan 

perindustrian dan pemukiman dan/atau kegiatan lain yang dilarang dalam UU 

WP3K. 

3. Mengunakan cara dan metode yang merusak padang lamun. 

4. Penambangan minyak  dan gas yang dilarang dalam UU WP3K. 

5. Penambangan mineral yang dilarang dalam UU WP3K. 

6. Pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan dan/atau merugikan 

masyarakat. 
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7. Tidak melaksanakan mitigasi bencana WP3K yang diakibatkan oleh alam 

dan/atau Orang sehingga mengakibatkan bencana, atau dengan sengaja 

melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerentanan bencana. 

Apabila kelalaian dari kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan, 

dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta), untuk setiap Orang yang karena kelalaiannya tidak 

melaksanakan kewajiban rehabilitasi dan/atau reklamasi, dan melakukan kegiatan 

usaha di wilayah pesisir tanpa hak dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dari 

persyaratan operasional, sesuai dengan ketentuan dalam UU WP3K. 

2.1.3.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Ikan. 

Pembentukan PP No. 60/2007, dilatarbelakangi bahwa tantangan dalam 

proses pembangunan nasional secara keseluruhan adalah meningkatnya jumlah 

penduduk, yang menuntut adanya pemenuhan berbagai kebutuhan dasar. Kondisi 

tersebut mengakibatkan pembangunan berjalan dengan cepat dan secara bersamaan 

telah menyebabkan penurunan populasi, khususnya sumber daya ikan. Berdasarkan 

hal itu, pemerintah menyusun dan mengeluarkan PP No. 60/2007, yang merupakan 
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bentuk pelaksanaan amanat Pasal 13, UU 31/2004: (1) Dalam rangka pengelolaan 

sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasiekosistem, konservasi jenis ikan, dan 

konservasi genetika ikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, 

konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Produk hukum dalam bentuk peraturan 

teknis sangat penting untuk mengelola sumber daya ikan, yang berpedoman pada UU 

No. 45/2009. PP No. 60/2007, tidak mencantumkan pasal Pasal 33, Ayat (3), UUD 

'45, pada bagian mengingat, lebih dikarenakan bahwa PP ini merupakan produk 

turunan UU No. 45/2009, sehingga secara tidak langsung akan mengikuti produk 

hukum di atasnya. 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

 Tesis ini peneliti angkat dengan tema pencurian Ikan (illegal fishing), dan 

banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tema ini tapi berbeda dengan tesis 

yang peneliti buat ini, peneliti lainya yang mengangkat tema ini antara lain adalah : 

1. Skripsi yang dibuat oleh NURUL EFRIDHA.dengan judul penerapan kebijakan 

pemberantasan illegal fishing di indonesia terhadap aktivitas pencurian ikan oleh 

nelayan asing (filipina). 

Dimana rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana yurisdiksi negara 

pantai di atas wilayah laut berdasarkan ketentuan hukum laut internasional? 
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Bagaimana yurisdiksi negara Indonesia atas pencurian ikan oleh nelayan asing di 

wilayah laut Indonesia? Bagaimana upaya Indonesia dalam menangani masalah 

pencurian ikan di wilayah laut Indonesia? 

Berdasarkan penelitian tersebut kesempulan yang didapat bahwa yurisdiksi negara 

pantai menurut hukum internasional diatur di dalam UNCLOS. UNCLOS 

mengatur kewenangan negara pantai terhadap wilayah lautnya . Sedangkan 

yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan 

di wilayah laut Indonesia adalah Indonesia dapat menegakan hukum nasionalnya 

dengan melakukan pengehentian kapal , memeriksa, membawa , menahan kapal 

yang di duga melakukan pencurian dan akan diproses sesuai undang-undang yang 

berlaku. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah 

pncurian ikan adalah dengan penetapan keputusan menteri perikanan dan kelautan 

tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing , 

mempersiapkan undang-undang yang baru terkait masalah perikanan dan juga 

melakukan kerja sama dengan beberapa negara dimana kerja sama tersebut terkait 

partisipasi dalam masalah pencegahan Illegal fising 

2. Penelitian dengan judul penerapan Kebijakan Pemberantasan Illegal Fishing di 

Indonesia Terhadap Aktivitas Pencurian Ikan oleh Nelayan Asing (filipina) 

Dengan rumusan masalah penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti 

yaitu, bagaimana kebijakan pemberantasan illegal fishing di Indonesia?,Sejauh 
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mana aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing khusunya 

nelayan Filipina di perairan Indonesia?, Sejauh mana efektivitas dari penerapan 

kebijakan pemberantasan illegal fishing di Indonesia terhadap aktivitas pencurian 

ikanyang dilakukan oleh nelayan asing khusunya nelayan Filipina? 

 Maka peneliti dapat menyampaikan bahwa penelitian terdahulu tidak sama 

dan berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam tesis ini.  

 

2.2     Landasan Teori 

Pada tataran yang lebih tinggi tingkat abstraksinya dari ilmu-ilmu hukum 

adalah teori hukum, yang mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum 

merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum, sehingga Teori 

hukum dapat juga dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum.55 

Maka dalam tesis ini peneliti akan menggunakan beberapa teori sebagai berikut : 

 

2.2.1. Teori Hukum Pembangunan 

Indonesia adalah negara yang terus berjuang untuk memakmurkan 

masyarakatnya. Pembangunan terus dilakukan baik pembangunan 

perekonomian dan pembangunan hukumnya. Bukti dari pembangunan hukum 

55 Lili Rasidi, 2016, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 162 
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yang dilakukan Indonesia adalah merubah sistem pemerintahan sentralisasi 

dengan sistem desentralisasi. Dimana dengan sistem tersebut kina mengenal 

ada pemerintahan daerah atau otonomi daerah. 

Maka untuk menjawab rumusan masalah pada tesis ini selain 

menggunakan Teori Negara Hukum, peneliti juga menggunakan Teori Hukum 

Pembangunan. Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmadja, merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi 

masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya 

Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan 

oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat 

Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja 

apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan 

kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang 

penelitibal balik secara selaras.  

Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan 

mengundang banyak atensi, yang apabiladijabarkan aspek tersebut secara 

global adalah sebagai berikut :  

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang 

eksis diIndonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan 
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melihat dimensi dankultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, 

dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, 

tumbuh dan berkembang sesuai dengankondisi Indonesia maka 

hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akansesuai dengan 

kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. 

Kedua,  Secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai 

kerangkaacuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta 

bangsa Indonesiaberdasarkan asas Pancasila yang bersifat 

kekeluargaan maka terhadap norma,asas, lembaga dan kaidah yang 

terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah 

merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) 

dan substance (substansi). 

Ketiga,  Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi 

hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social 

engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan 

bagibangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. 

Secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dipengaruhi cara berpikir dari 

Herold D. Laswelldan Myres S. Mc Dougal(Policy Approach) ditambah dengan teori 

Hukum dari Roscoe Pound(minus konsepsi mekanisnya). Mochtarmengolah semua 
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masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik 

dari teori yang disampaikan Laswelldan Mc Dougaldimana diperlihatkan betapa 

pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya 

(scholars) serta pengemban hukum praktis (specialists in decision) dalam proses 

melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di 

sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. 

Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan 

stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka 

Mochtar Kusumaatmadjamenambahkan adanya tujuan pragmatis (demi 

pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pounddan Eugen Ehrlichdimana 

terlihat korelasi antara pernyataan Laswelldan Mc Dougalbahwa kerja sama antara 

penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori 

hukum (theory about law), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan 

praktis.  

Mochtar Kusumaatmadjasecara cemerlang mengubah pengertian hukum 

sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangunan 

masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa 

ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang 
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diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan 

dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan 

dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan 

hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup 

dalam masyarakat. 

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana 

lebih luas dari hukum sebagai alat karena : 

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum 

lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang 

menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada 

tempat lebih penting. 

2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh 

berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada 

zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan 

kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. 

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep 

hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh 

sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum 

nasional. 
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Ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan  yang 

diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu : 

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan 

merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; 

2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi 

sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah 

kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. 

 

2.2.2 Teori Perlindungan Hukum 

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori 

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 

(murid Plato),  dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan 

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini 

memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan 

eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan 

akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh 

orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. 
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Eksistensi dam konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan 

dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kanyataann justru tulisan-

tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan [aham hukum alam yang 

kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakkan 

sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih mengganggap 

pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu 

perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat.56 

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksitensi hukum alam, 

tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian 

pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum 

alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata 

dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin 

banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).57 

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah 

cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis).  Jauh sebelum lahirnya aliran 

sejarah hukum, ternyata aliran hukm alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu 

pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-

undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan 

56 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004 hal 116 
57Ibid 
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hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum 

positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan 

keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan 

dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, 

substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang berisfat universal yang 

bisa disebut HAM.58 

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut UU No. 39  Tahun 

1999 tentang HAM, HAM adalah: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.59 

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak 

hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip 

hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio,  salah 

satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di 

58Ibid 
59 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM 
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atas yaitu kebebasan individu dan  keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada 

kontrak sosial. 

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang  

tertib dan  menghargai kebebasan, hak  hidup dan pemilikan harta sebagai  hak 

bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang 

tidak melanggar hak-hak dasar manusia. 

Menurut locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika 

kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat 

kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, 

adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari 

bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dair luar. 

Begitulah, hukum yang dibuat dalam  negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar 

tersebut.60Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara 

satu  dengan lainnya.  Dengan  hak asasi tersebut, manusia dapat  mengembangkan 

diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. 

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak 

asasi dan kebebasan  warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, 

manusia  merupakan  makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas  

60 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan MarkusY. Hage, hal 72-73. 
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menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagian  rakyat 

merupakan  tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh 

dihalangi oleh negara.61 

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan 

abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak 

berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak 

berkomunikasi, hak keamanan,  dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak 

boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.  

Menyinggung hak keamanan pada  diri setiap individu, pada pasal-pasal  

HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan 

perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas 

perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang  bertentangan  

dengan pernyataan ini dan terhadap  segala  hasutan  yang  mengarah  pada  

diskriminasi  semacam itu. 

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori pelindungn hukum Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu  lintas  kepentingan, perlindungan  

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan  dengan cara membatasi 

61 Ibid hal 75 
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berbagai kepentingan di lain pihak.62 Kepentingan hukum adalah  mengurusi  hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.63 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan  masyarakat  tersebut untuk  

mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat. 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.64Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat 

bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak 

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 

antisipatif.65 Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan 

62 Satijipto Raharjo, “Ilmu Hukum’, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53. 
63 Ibid hal 69 
64Ibid 
65 Lili Rasjidi daN I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suat Sistem, Bandung, Remaja Remaja 

Rusdakarya, 1993, hal 118 
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untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk 

memperoleh keadilan sosial.66 

Menurut  pendapat  Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.67 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 

yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.68 

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya 

yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar 

dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, 

meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, 

namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.69 

66 Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: 
Alumni, 1991) hal 55. 

67 Phillipus M. Hadjon, “perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 
1987), hal 2 . 

68 Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat 
Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas 
Brawijaya, 2010),hal 18. 

69Ibid 
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Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan 

yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat 

maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta   

menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, 

keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung 

hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.70  

 

70 Supanto, Perlindungan Hukum Wanita, “http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/”,  (Diakses Pada     

    Tanggal  07 Agustus 2015). 
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