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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

I. Kajian Konsepsional 

A. Tinjauan Umum Illegal Fishing 

1. PengertianIllegal Fishing 

Penangkapan ikan ilegal atau sering disebut dengan illegal 

fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar 

hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi 

penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan 

ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga 

menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang 

telah dieksploitasi. Berdasarkan Food and Agriculture 

Organization (selanjutnya disebut sebagai FAO) penangkapan 

ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 75-125 miliar 

USdolar di seluruh dunia, dengan 16-26 persennya merupakan 

kerugian yang dialami Indonesia. Menurut pengamat, penangkapan 

ikan ilegal maupun yang tidak dilaporkan terjadi di berbagai sentra 

penangkapan ikan dunia dan dapat mencapai 30 persen dari total 

tangkapan. Tangkapan oleh nelayan tradisional umumnya tidak 

perlu dilaporkan karena jumlahnya relatif kecil. Sedangkan 

penangkapan oleh kapal penangkap ikan berukuran besar wajib 

mendaftarkan diri dan melaporkan total tangkapannya di pelabuhan 

setempat. Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan 
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terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana 

dibedakan menjadi ''kejahatan'' dan "pelanggaran". Namun jika kita 

meninjau dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak 

diketemukan 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 (selanjutnya disebut sebagai UU Perikanan), nemun 

dalam Undang-Undang ini masih belum memberikan definisi 

ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu illegal fishing.
5
 

Istilah illegal fishing populer dipakai oleh aparat penegak 

hukum dan instansi terkait untuk menyebutnya tindak pidana di 

bidang perikanan, seperti dalam acara "Laporan Singkat Rapat 

Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia 

(Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan)". 

Pada sala satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III 

DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau 

langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas 

perjudian, premanisme, narkotika, illegal logging, illegal fishing, 

dan illegal minning serta memproses secara hukum aparat polri 

yang terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 

                                                           
5
Wikipedia "Penangkapan Ikan 

Ilegal"https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegaldiunduh 22 April  2016. 
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Desember 2008). Dari sini dapat diketahuiistilah illegal fishing 

juga digunakan dalam acara resmi oleh lembaga negara.
6
 

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah 

atau tidak resmi
7
. Fishing merupakan kata benda yang berarti 

perikanan dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan 

mengambil, merogoh  mengail, ataupun memancing.
8
 Pengawas 

sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan 

perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu 

pengertian illegal, unreported, dan unregulatedfishing yang secara 

harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, 

kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau 

aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga 

pengelola perikanan yang tersedia.
9
 

2. Perkembangan Illegal Fishing. 

Tindakan illegal fishing terjadi hampir di seluruh belahan 

dunia. Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah 

terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai 

internasional. Sesuai dengan perkembangan zaman, tindakan illegal 

fishing telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan 

cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan illegal 

                                                           
6
Nunung Mahmudah, "Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah 

Perairan Indonesia",( Jakarta: Sinar Grafika, 2015),  hlm 79. 
7
PiusA. Partanto dan M. Dahlan AL Barry, Kamus Ilmiah Populer , (Surabaya: Arkola , 1994), 

hlm. 243. 
8
Ibid., hlm 147. 

9
Ibid., hlm 80. 
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fishing telah menjadi kejahatan yang terorganisasi yang bentunya 

sangat canggih, dengan ciri-ciri antara lain pengontrolan 

pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, 

termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. 

Tindakan illegal fishing belum menjadi isu transnasional yang 

diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya 

disebut sebagai 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  (selanjutnya disebut sebagai FAO).
10

 

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan 

illegal fishing ke dalam ketentuan-ketentuan Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (selanjutnya disebut sebagai 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 illegal fishing.Menurut 

Nikijuluw tindakan illegal fishing memiliki pengaruh cost-benefit 

                                                           
10

Anonim, "Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators" 

(Australia: Australian Antartic Magazine 5 Winter, 2003), hlm. 16. 
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paralysis (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang 

dianggap besar.
11

 Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran 

kerugian ekonomi yang disebabkannya secara akurat. 

3. Ruang lingkup illegal fishing 

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang 

dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan 

oleh kode etik penangkapan bertanggungjawab. Illegal Fishing 

termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya 

perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan 

Illegal Fishing 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 yang 

melakukan Illegal fishing. Kegiatan yang umumnya dilakukan 

nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam 

tindakan Illegal Fishing adalah penggunaan alat tangkap yang 

dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, 

penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl 

pada daerah karang.
12

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan 

Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

                                                           
11

 APEC Fisheries Working Group, "Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated 

(IUU) Fishing in the Asia-Paific", (Singapura: Asia-Pasific Economic Coorporation Secretariat, 

2008) hlm. 52. 
12

https://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/05/11/kerusakan-ekosistem-perairan-terumbu-
karang-akibat-cara-penangkapan-yang-ilegal/diunduh 26 Juli2016. 
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wilayah perairan (laut) yang sangat luas, potensi perikanan yang 

sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki 

merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa 

depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. 

Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian 

ikan atau IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing 

practices) oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan 

asing adalah yang paling banyak merugikan negara.
13

 

Untuk menuntaskan sengketa ini perlu mengedepankan 

penyelesaian secara damai untuk menciptakan perdamaian dan 

keamanan internasional sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Piagam 

PBB, yaitu negosiasi, penyelidikan, dengan peraturan, konsiliasi, 

arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau 

perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilihnya 

sendiri. Untuk kasus pelanggaran perikanan nelayan Indonesia, 

Jawahir Thontowi menyarankan alternatif penyelesaiannya melalui 

non-peradilan yang dalam hal ini adalah komisi arbitrase yang 

diharapkan mampu mengambil tanggung jawab bersama, sehingga 

baik secara moral maupun secara hukum internasional, kedua 

negara harus berusaha untuk menegakkan ketertiban dunia.
14

 

Dalam mengawasi koordinat kapal nelayan agar tidak 

terjadinya pencurian ikan, KKP memantau pergerakan kapal-kapal 

                                                           
13

Ibid 
14

Ibid 
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penangkap ikan di wilayah perairan laut Indonesia melalui 

teknologi Vassel Monitoring System (VMS). Sistem VMS 

merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang 

penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan 

kapal berbasis satelit. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan 

kapal perikanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15

 

4. Bentuk tindakan pidana illegal fishing di wilayah Indonesia 

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering di 

lakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan 

tanpa adanya Surat Izin Usaha Perikanan (selanjutnya disebut 

sebagai SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya 

disebut sebagai SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan 

(selanjutnya disebut sebagai SIKP). Kegiatan ini memiliki izin 

tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran 

daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran 

ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen 

(dokumen pengadaan, registerasi, dan perizinan kapal), 

transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi 

kapal uang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan 

ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan 

bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau 

bagunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. pada 

                                                           
15

Ibid 
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pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat diidentifikasi 

menjadi 4 (empat) golongan yang merupakan  kegiatan  illegal 

fishing yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:.
16

 

a. penangkapan ikan tanpa izin; 

b. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 

c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 

terlarang; 

d. penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai 

dengan izin 

Kegiatan unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan 

yang: 

a. tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar 

kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan 

peratur peraturan perundang-undangan nasional; 

b. dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi 

pengelollaan perikanan regional, namun tidak pernah 

dilaporkan atau diklaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai 

dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. 

Kegiatan unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia, 

adalah sebagai berikut:
17

 

                                                           
16

Nunung Mahmudah, Op.Cit, hlm 81. 

17
Ibid.,hlm 82. 
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a. penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkap yang 

sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan; 

b. penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain 

(transhipment di tengah laut) 

Kegiatan  Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan.
18

 

a. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan 

ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan 

penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak 

sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan 

pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional; 

b. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan 

perikanan regional yang di lakukan oleh kapal tanpa 

kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara 

yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini 

dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan 

dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi 

tersebut. 

5. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing 

Pada saat ini, korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis 

yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi, tidak 

saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga 

sebagai bentu organisasi publik dan swasta yang tujuannya tidak 

                                                           
18

Ibid 
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mencari keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang 

canggih dalam bekerja sama dan pengumpulan modal. Berbeda 

dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya 

dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok 

keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-

pihak luar, bahkan melaupaui batas-batas negara.
19

 

Seiring peran korporasi yang semakin besar dalam dunia 

ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi 

juga semakin besar. Dengan demikian negara-negara  maju 

terutama yang perekonomiannya baik, mulai mencari cara untuk 

bisa meminimalisasi atau mencegah dampak negatifnya, salah satu 

cara dengan menggunakan insturmen hukum pidana (bagian dari 

hukum publik). Di Indonesia, korporasi sudah dicantumkan sebagai 

salah satu subyek pelaku pidana di berbagai perundang-undangan 

tindak pidana khusus, termasuk dalam Undang-Undang 

Perikanan.
20

 

Berbagai bentuk kejahatan illegal fishing yang diidentifikasi 

dalam UU Perikanan, dicantumkan beberapa pelaku terhadap 

tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut. Para pelakuannya 

antara lain:
21

 

a. setiap orang; 

b. nakhoda atau pemimpin kapal perikanan; 

                                                           
19

Ibid., hlm 88. 
20

Ibid.,hlm 89. 
21

Ibid. 
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c. ahli penangkapan ikan; 

d. anak buah kapal; 

e. pemilik kapal perikanan; 

f. pemilik perusahaan perikanan; 

g. penanggung jawab perusahaan perikanan; 

h. operator kapal perikanan 

i. pemilik perusahaan pembudidayaan ikan; 

j. kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan; 

k. penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 

Istilah "setiap orang" dalam Undang-Undang ini diartikan 

sebagai perseroangan atau korporasi. Istilah "korporasi" sendiri 

diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum. jadi korporasi diakui sebagai salah satu subjek tindak 

pidana illegal fishing.
22

 

Pada dasarnya dalam ketentuan umum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai 

KUHAP) yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih 

menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. 

Adapun menurut pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan 

teori fiksi, bahwa badan hukum tidak diakui dalam hukum pidana, 

                                                           
22

Ibid. 
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sebab pemerintah belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi 

ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.
23

 

6. Kerugian Akibat Illegal Fishing  

Kerugian yang ditimbulkan oleh illegal fishing tidak hanyak 

sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki 

dampak yang cukup besar antara lain sebagai berikut:
24

 

a. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak 

b. Pengurangan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

c. Peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena kapal-kapal 

illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK 

asing. 

d. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar 

negeri,sehingga mengakibatkan: 

1. Hilangnya sebagian devisa negara; dan 

2. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri 

pengelolahan. 

e. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil 

tangkapan tidak terdeteksi,baik jenis, ukuran maupun jumlah. 

f. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena 

illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera 

Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini 

                                                           
23

Ibid., hlm 89-90 
24

Ibid., hlm 97-98 
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juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil 

perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. 

B. Batas Laut  

1. Batas laut Teretorial   

Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya 

hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 Mil laut, diukur dari 

garis pangkal yang di tentukan sesuai dengan konvensi.Jarak 12 

Mil laut teretorial ini sesuai dengan keinginan Indonesia sejak 

diproklamirkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 

1957. Batas luar laut teretorial adalah garis yang jarak setiap 

titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal sama dengan lebar 

laut teretorial. Kecuali ditentukan lain dalam konvensi, garis 

pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teretorial adalah garis air 

rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar 

yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut.
25

 

Mengenai batas wilayah negara ini, Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (selanjutnya 

disebut UU Wilayah Negara) menetapkan sebagai garis batas yang 

merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas 

hukum internasional. Berbeda dengan batas wilayah negara, UU 

Wilayah Negara  juga menetapkan mengenai batas wilayah 

yuridiksis sebagai garis batas yang merupakan pemisahan hak 

                                                           
25

Syafinaldi, "Hukum laut internasional", Pekanbaru: URI Press, 2009, hlm. 12. 
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berdaulatan dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara 

yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

hukum internasional. UU Wilayah Negara mengatur wilayah 

negara lebih detail yang meliputi juga kawasan perbatasan,yaitu 

bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang 

batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas 

Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di 

Kecamatan.
26

 

2. Penetapan Garis Batas Laut Teritorial 

Dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau 

berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, 

kecuali ada persetujuan yang sebaiknya antara mereka untuk 

menetapkan batas laut teritorial melebihi garis tengah yang titik-

titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis 

pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara 

diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku apabila terdapat 

alasan hak histioris atau keadaan khusus lain yang menyebabkan 

perlunya batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu 

cara yang berlainan dengan ketentuan di atas. Prinsip yang 

digunakan oleh Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dalam penetapan 

garis batas laut teritorial adalah median line atau equidistance, 
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yaitu garis tengah. Negara-negara internasional pun telah menerima 

penerapan prinsip ini sejak dulu.
27

 

3. Lintas Damai 

Lintas damai adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi 

kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai.Lintas tersebut 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan peraturan 

hukum internasional lainnya.
28

Hak lintas damai atau right of 

innocent passage dimiliki oleh setiap negara, tanpa kecuali. Lintas 

berarti navigasi melaui laut teritorial untuk keperluan :
29

 

a. Melintasi laut tampa memasuki perairan pedalaman atau 

singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau 

fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau 

b. Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di 

tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas tersebut. 

Lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin 

namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, 

tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang 

lazim atau memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat 

udara yang dalam bahaya atau kesulitan.
30
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4. Hak Perlindungan Negara Pantai 

Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan 

dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai, 

dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu 

fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, Negara pantai juga 

mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk 

mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang 

ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman 

atau persinggahan demikian. Negara pantai, tanpa diskriminasi 

formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing, dapat 

menanggungkan sementara dalam daerah tertentu laut teritorial 

lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat 

diperlukan untuk perlindungan keamanan, termasuk keperluan 

latihan senjata.penanguhan demikian berlaku hanya setelah 

diumumkan sebagian mestinya.
31

Negara pantai tidak dapat 

memungut biaya apapun kepada kapal asing yang sedang lintas 

damai dalam laut teritorialnya, kecuali sebagai pembayaran bagi 

pelayanan khusus yang diberikan kepada kapal tersebut dan tanpa 

diskriminasi
32
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C. Tinjauan Umum Hukum Laut Internasional 

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: 
33

 

a. sumber makanan bagi umat manusia;  

b. jalan raya perdagangan;  

c. sarana untuk penaklukan;  

d. tempat pertempuran-pertempuran;  

e. alat pemisah atau pemersatu bangsa. 

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 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. 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.
34

 Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak 

dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut 
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internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, 

yaitu:
35

 

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; 

b. Res Nulius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang 

memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh 

masing-masing negara. 

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.
36
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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.
37

 

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. Setelah tuntutannya 

terpenuhi, Venetia memberlakukan pungutan bea terhadap setiap 

kapal yang berlayar disana. Selanjutnya Genoa melakukan klaim 

atas 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 
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contoh kecil negara-negara di tepian laut setelah runtuhnya 

Imperium Romawi. 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.
38

 

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, 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 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 
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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. 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.
39

 

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 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 
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armada laut Inggris sudah mulai tumbuh dan mengarungi seluruh 

samudera di dunia.
40

 

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. Gagasan 

terkenal Bynkershoek menyatakan bahwa kedaulatan negara 

berakhir sampai sejauh tembakan meriam yang ketika itu bisa 

mencapai jarak 3 mil laut.
41

 

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 

(selanjutnya disebut sebagai LBB). LBB memprakarsai 
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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.
42

 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. Dengan terbentuknya LBB 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 

(selanjutya disebut sebagai UNCLOS I) adalah produk 

perkembangan Hukum Internasional Neo-Klasik.
43

 

Pada tahun 1960 diselenggarakan konferensi Hukum Laut 

PBB II (selanjutnya disebut sebagai 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 sendiri-sendiri ataupun 
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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. 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 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 (selanjutnya disebut sebagai 

ZEE).
44

 

2. 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 
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kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Perlu diperingatkan 

bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri 

sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali 

hubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini 

merupakan hubungan timbal balik. 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 

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:
45

 

a. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 

(Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai 

berlaku pada tanggal 10 September 1964; 

b. Convention on the High Seas (Konvensi tentang Laut Lepas), 

mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962; 

c. 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; 
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d. 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 (selanjutnya disebut sebagai 

UNCLOS) yang ditandatangani dalam Konferensi di Montego Bay, 

Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982.Konvensi ini mengatur 

masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan.
46

 

3. 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.
47

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 
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hukum yang berlaku dalam tiap-tiap negara, selayaknya terhenti 

berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut.
48

 

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. 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
49

 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). 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 
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hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara dalam 

mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama 

sekali antara negara-negara maju dan berkembang.
50

 

4. Ruang lingkup hukum laut Internasional. 

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, landas kontinen, laut lepas, perbudakan, pembajakan , 

perdagangan narkotika dan psikotropika, penyiaran gelap dari laut 

lepas, pengejaran seketika, 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 tanah di bawahnya, pelestarian dan 

perlindungan lingkungan hidup, riset ilmu kelautan, pengembangan 

dan alih teknologi, dan penyelesaian sengketa-sengketa Sedangkan 

dalam Guide Line for Maritime Legislation sebagai hasil dari The 

Legal Expert Meeting on a Model Maritime Code for the ESCAP 
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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.
51

 

5. Zona Ekonomi Eksklusif  

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 

kebebasan di laut lepas. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dapat 

dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah 

sedemikian rupa pengaturan atas laut Perkembangan Zona 

Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disebut ZEE) mencerminkan 

kebiasaan internasional (international customs) yang diterima 

menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international 
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law) karena sudah terpenuhi dua syarat penting, yaitu praktik 

negara-negara (state practice) dan opinio juris sive necessitatis.
52

 

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.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
53

 

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 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 
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Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut darigaris 

pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur"
54

 

Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa Zona Ekonomi 

Eksklusif sebagai perairan 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:
55

 

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

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

c. kebebasan-kebebasan laut lepas; dan 

d. kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan 

dalam konvensi. 

Berkaitan degan hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban suatu 

negara pantai, telah ditentukan dalam UNCLOS 1982 yaitu sebagai 

berikut:
56

 

a. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai : 

1) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan 

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan suber kekayaan 
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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. 

2) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang 

relevan dari konvensi ini berkenaan dengan : 

a) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan 

bangunan; 

b) riset ilmiah kelautan; 

c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. 

3) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam 

konvensi ini. 

b. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban 

berdasarkan konvensi ini dalam Zona Ekonomi Eksklusif, 

negara pantai harus memperhatidi kan sebagaimana mestinya 

hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan 

suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. 

c. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan 

dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Bab VI.46 Dalam melaksanakan hak 

berdaulat dan yurisdiksinya maka negara pantai. 
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Bahwa 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 :
57

 

a. 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. 

b. Pasal 88 sampai Pasal 115 dan ketentuan hukum internasional 

lain yang berlaku diterapkan bagi Zona Ekonomi Eksklusif 

sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini. 

c. 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 
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internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan 

dengan ketentuan bab ini. 

Ketiga macam hak dan kewajiban ini merupakan 

peninggalan dari kebebasanLaut 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.
58

 

D. Penanggulangan Kejahatan 

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk 

mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, dan 

kejahatan adalah kelakuan yang bersifat tidak susila dan 

merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan 

dalam suatu masyarakat tertentu
59

, jika digabungkan menjadi satu 

maka artinya penanggulangan kejahatan adalah tindakan antisipasi 

yang dilakukan sebelmun terjadinya tindakan kejahatan terjadi. 
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Menurut Ray Pratama Siadari Kejahatan merupakan gejala 

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. 

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, 

disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam 

masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi 

kejahatan tersebut.
60

 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan 

kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling 

tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.
61

 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. 

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 

luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-

upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk 

perlindungan masyarakat.
62

 

2. Manfaat Penanggulangan Kejahatan 

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh 

masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya 

merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti 

luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal 
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masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. 

Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang 

yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk 

menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 

Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan 

ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan 

kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.
63

 

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara 

langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari 

pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada 

hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan penanggulangan 

kejahatan tersebut. berikut adalah beberapa maanfaat 

penanggulangan kejahatan :
64

 

a. masyarakat akan merasa aman dan tentram setelah adanya 

pelaksaan atau program penanggulanagan kejahatan illegal 

fishingyang dibuat oleh pemerinta. 

b. masyarakat akan mengerti apa itu penanggulangan kejahatan 

melalui seminar yang diselegarakan oleh pemerinta. 

c. masyarakat akan tau bagaimana cara melakukan 

penanggulangan kejahatan yang terjadi didaerah mereka 

sendiri. 
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E. Pengaturan Hukumillegal fishing 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

Prinsip dasar perekonomian Indonesia tertuang dalam pasal 

33, antara lain berbunyi sebagai berikut:
65

 

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan 

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional. 

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah dasar pijakan bagi 

pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, mengingat 

pembangunan ekonomi mempunyai arti strategis bagi 

pembangunan bangsa secara utuh dan menyeluruh.Setiap kebijakan 
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yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip- prinsip dasar ekonomi di atas.
66

 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara spesifik tentang 

tindak kejahatan perikanan.Yang ada hanya mengatur tentang 

kejahatan pelayaran dan tentang pelanggaran pelayaran.Kejahatan 

pelayaran diatur dalam KUHP Pasal 438-479, sedangkan 

pelanggaran pelayaran diatur dalam Pasal 560-569.Kejahatan 

pelayaran dan pelanggaran pelayaran hanya mengatur tentang 

tindak kejahatan pembajakan kapal di laut, di tepi laut, di pantai 

dan di sungai, serta kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh 

seorang nakhoda.
67

 

3. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona 

Ekonomi Ekslusif Indonesia. 

Undang-undang ini mengatur tentang kedaulatan wilayah 

perairan Republik Indonesia.Dalam konvensi Hukum Laut Ketiga 

1982 (UNCLOS) membagi pengelolaan perikanan pada Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas.Pada Konferensi PBB ke-

III tentang Hukum Laut Tahun 1973-1982, masalah pengaturan 

ZEE adalah salah satu isu yang banyak dibahas dan diwarnai 

perbedaan pendapat.Ini dikarenakan ZEE sebagai rezim baru yang 
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sebelumnya tidak dikenal dalam hukum laut dimana pengaturannya 

menimbulkan perubahan mendasar dalam pembagian laut, 

tradisional antara laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan 

negara pantai danlaut lepas yang sifatnya terbuka untuk semua 

negara.Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum 

Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi 

eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil sebagai bagian dari wilayah 

Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan 

bahwa"
68

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan 

berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan 

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan 

Indonesia yang meliputi dasar tanah di bawahnya, dan air di 

atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari 

garis pangkal laut wilayah Indonesia.
69

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan 

United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS) 

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah 

kelautan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

tentang Hukum Laut yang Ketiga telah berhasil mewujudkan 

United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).Konvensi itu 

telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta 
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termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 

Desember 1982.
70

 

Dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang 

Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hukum Laut tersebut mengatur rezim-rezim hukum laut secara 

lengkap dan menyeluruh, yang rezim-rezimnya satu sama lainnya 

tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengatur sebagai berikut:
71

 

a. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan hukum laut yang 

sudah ada misalnya kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas 

damai di Laut Teritorial. 

b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah 

ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial 

menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen. 

Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, kriteria 

bagi penentuan lebar landas kontinen adalah keda laman air 

dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi.Kini 

dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan 

suatu negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (natural 

prolongation of its land territory to the outer edge of the 

continental margin) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung 

dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika 
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pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil 

laut tersebut. 

c. Sebagian melahirkan rezim-rezim hukum baru, seperti asas 

Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif, serta 

penambangan di Dasar Laut Internasional. 

5. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan 

Indonesia 

Undang-undang ini mengatur tentang kedaulatan negara 

Republik Indonesia di perairan Indonesia.Dalam undang-undang 

ini disebutkan bawah yang termasuk wilayah perairan Indonesia 

adalah sebagai berikut.
72

 

a. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial indonesia, 

perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. 

b. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) 

mil laut yang di ukur dari garis pangkal kepulauan indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 

c. Perairan Kepulauan indonesia adalah semua perairan yang 

terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa 

memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. 

d. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang 

terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai 

Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan 
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yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

Yang dimaksud dengan kedaulatan negara Republik 

Indonesia di perairan Indonesia teritorial, perairan kepulauan, dan 

perairan pedalaman meliputi laut serta ruang udara di atas laut 

teritorial, perairan kepulauan, dan perairan peda laman serta dasar 

dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya.
73

Dalam undang-undang ini juga 

ditegaskan bahwa Indonesia mengakui hak lintas bagi kapal-kapal 

asing, meliputi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak 

lintas transit, dan hak akses dan komunikasi. Mengenai penegakan 

kedaulatan dan terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut 

teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan konvensi hukum internasional
74

 

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 

Mengingat Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2004 

tentang perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi 

perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka 

pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan maka 

dibentuklah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang  
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Perikanan.
75

Undang-Undang ini hadir tidak untuk mengahapus 

undang-undang yang telah ada, tetapi ada beberapa perubahan 

dalam pasal-pasalnya untuk memyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum.  Perubahan 

tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik yang 

menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.
76

 

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan. 

antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi 

yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek 

birokrasi,antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam 

pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain 

masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau 

kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di 

bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan 

negeri tersebut.
77

 

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, maka 

dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang 

tersebut yang meliputi sebagai berikut:
78

 

a. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut 

masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam 

                                                           
75

Ibid.,hlm 74 
76

Ibid.,hlm 74-75 
77

Ibid 
78

Ibid 

Beny Kurniawan, Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Kepulauan Riau (Studi Kasus 
No. 17/pid.susprk/2015/pn.tpg, no 11/pid.sus-Prk/2015/pn.tpg dan no 16/pid.sus-prk/2015/pn.tpg), 2016 
UIB Repository (c) 2016 



50 
 

 Universitas Internasional Batam 

 

 

penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, 

penerapan sanksi (pidana atau denda) hukum acara, terutama 

mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan per- kara, dan 

fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, 

termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa 

penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah 

pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 

b. Masalah pengelolaan perikanan, antara lain kepelabuhanan 

perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. 

c. Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan, 

sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia. 

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara 

Nasional Indonesia 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa 

disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu 

cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi 

pertahanan negara Republik Indonesia di laut.
79

 

TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 

1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan 
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Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan 

Rakyat. Berikut adalah kewenangan angkatan laut :
80

 

a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; 

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut 

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional 

dan hukum internasional yang telah diratifikasi; 

c. elaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka 

mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh 

pemerintah; 

d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan 

pengembangan kekuatan matra laut; 

e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. 

8. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan 

Keamanan Laut 

Mengingat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 

(disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas 

melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan 

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.Bakamla merupakan 

lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan.Sebelumnya Bakamla adalah lembaga 
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nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut 

Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla).
81

 

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli 

keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan 

wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan 

Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:
82

 

a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan 

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah 

yurisdiksi Indonesia; 

b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan 

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah 

yurisdiksi Indonesia; 

c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan 

penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia 

dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 

d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan 

oleh instansi terkait; 

e. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah 

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 

f. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan 

Laut berwenang: 
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a. melakukan pengejaran seketika; 

b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan 

menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk 

pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan 

c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan 

di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi 

Indonesia. 

II.Kajian Teoritis 

F. Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika 

kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya 

kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial 

masyarakat dari masa ke masa. Pidana bukanlah sekedar untuk 

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu yang bermanfaat, Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, 

beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu: 

1. Teori absolut (teori retributif)  

 Teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi 

pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. 

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu 

demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari 
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dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan 

penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si 

pelaku harus diberi penderitaan.
83

 

2. Teori relatif (deterrence), 

 teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana 

mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat 

menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan 

sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang 

ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang 

dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman 

itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat 

kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, 

selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) 

kejahatan.
84

 

3. Teori gabungan (integratif)  

 mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori 

gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. 

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan 
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hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam 

masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.
85

  

G. Teori penanggulangan Kejahatan 

Dalam usaha menanggulangi Kejahatan terdiri atas tiga 

bagian pokok, yaitu:
86

 

1. Pre-Emtif  

Tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal, 

yakni fakto-faktor yang memungkinkan atau belum terjadi 

kerusakan atau terjadinya illegal fishing, atau upaya-upaya awal 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan 

kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma 

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri 

seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 

tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-

emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
87

 

2. Preventif 

Upaya-upaya  Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 

upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 

terjadinya tindak pidana.atau Dalam upaya preventif ditekankan 
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adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, Dalam 

upaya ini adalah tindakan nyata yang bertujuan mencegah 

perusakan atau mencegah terjadinya illegal fishing.
88

 

3. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 

upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 

secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui 

proses hukum, Penanggulangan dengan upaya represif untuk 

menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 

dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat,
89

 yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) 

yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat 

juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. 

Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam 

melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, 

pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai 

pembinaan narapidana.
90

 Tindakan represif juga disebutkan sebagai 

pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah 

kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku 

kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan 
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memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.Jadi lembaga 

permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana 

untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang 

pernah dilakukan. 
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