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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1.  Kesimpulan  

5.1.1. Instansi    yang  mempunyai kewenangan dalam hal terjadinya kasus 

pencurian ikan di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau  

Kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan 

Riau menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan oleh berbagai instansi, dan tidak 

dapat diselesaikan secara mandiri. Adapun Instasi yang berwenang menangani kasus 

Pencurian ikan ini melibatkan pemerintah daerah dan instansi vertikal dan TNI juga 

Polri. Adapun instasi-instansi berewenang tersebut adalah Direktorat Polisi Air Polisi 

Daerah Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 

Pengadilan Perikanan pada Pengadialan Negeri Tanjungpinang dan TNI  Angkatan 

Laut Kepulauan Riau. Dimana instansi satu dan yang lainya saling bekerjasama, bahu 

membahu dalam menangani setiap kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah 

perbatasan, baik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal 

tempatan. 
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5.1.2 Tindakan  yang  dilakukan oleh instansi berwenang dalam penegakan 

hukum terhadap pihak yang melakukan pencurian ikan di wilayah 

perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Masing masing penegak hukum melakukan Tugas dan fungsi masing masing 

baik dalam hal menangkap ( Pol Air dan TNI AL ), penyidikan dan penuntutan ( 

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, PPNS Kelautan ) peseridangan oleh Pengadilan 

serta evaluasi oleh dinas kelautan. 

Polisi air mempunyai kewenangan menangkap pelaku pencurian ikan di 

wilayah laut parairan nusantara yaitu laut teritorial 12 Mil, maka kewenangan 

penangananya adalah kewenangan polisi air Polda Kepri untuk melakukan 

penangkapan dan penyidikan . TNI Angkatan Laut memliliki kewenangan untuk 

kasus pencurian ikan di wilayah laut zona ekonomi ekslusif (ZEE) yaitu diwilayah 12 

mil laut dari garis pangkal laut teritorila, maka TNI Angkatan Laut yang melakukan 

penangkapan dan penyidikanya. Sedangkan Penyidik Pegawai Negaeri Sipil Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan di wilayah 

laut pantai, jika pencurian ikan atau pencurian ikan terjadi di laut pantai , maka PPNS 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kewenangan 

untuk melakukan penyidikanya. 
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5.1.3 Hambatan dan solusi yang dihadapi instansi berwenang dalam penegakan 

hukum terkait pencurian ikan di wilayah perbatasan Kepulauan Riau . 

Masing masing instansi mempunyai kendala dalam menangani masalah 

pencurian ikan, luas wilayah, personil, cuaca, sarana dan prasarana yang minim serta 

hukuman yang tidak berpihak pada keuntungan indonesia sebagai korban dari 

kegiatan pencurian ikan. Dan solusi yang telah dilaksanakan adalah dengan 

meningkatkan koordinasi antar satu instansi dan yang lainya atau dengan semua 

stekholder dalam kasus pencurian ikan dan mengajukan penganggaran untuk 

menambahan armada, sarana dan prasarana juga pengajuan penambahan personil 

dilapanangan, termasuk berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dalam waktu rencana 

tuntutan yang diberikan ke Pengadilan negeri agar kasus pencurian ikan dapat segera 

diadili dan dijatuhkan putusan. 

 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan-keterbatasan,  peneliti menyadari bahwa 

penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat mungkin terjadi kekeliruan dikarenakan : 

1) Keterbatasan  menemukan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan judul 

penelitian ini. 
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2) Keterbatasan  waktu dalam melakukan  pengumpulan data, analisis data dan 

penyajian hasil penelitian.  

 

5.3. Rekomendasi 

Dari Hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Untuk instansi terkait yaitu Polisi Air dan TNI Angkatan Laut dapat menjalankan 

perannya sesuai dengan kewenangan masing masing dan terus berkoordinasi 

dengan baik satu dengan lainnya dan menambah personil dan armada agar dapat 

menjalankan tugas dengan baik dalam hal pencegahan pencurian ikan di kawasan 

perbatasan Provinsi Kepulauan Riau yang 94 % adalah wilayah perairan. 

2) Untuk kejaksaan terkait dengan rencana tuntutan sebaiknya membuat batas 

waktu untuk membuat rentut dalam kasus pencurian ikan. 

3) Undang undang perikanan perlu direvisi terkait dengan keputusan pengadilan 

yang tidak boleh menahan atau mempenjarakan para pelaku pencurian ikan, tapi 

tidak mampu membayar denda, sehingga putusan Pengadilan Negeri menjadi 

putusan yang harus di eksekusi sesuai dengan putusan dalam kasus pencurian 

ikan. 
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