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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan hukum dibidang perikanan terkait dengan pemberian atau 

penjatuhan sanksi bagi pelaku illegal fishing kurang maksimal, karena 

diliat dari analisa 3 putusan rata-rata vonis hakim di bawah tuntutan 

jaksa,sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku pencurian ikan, 

hal ini di kaitkan dengan teori pemidanaan yaitu teori absolute, yang 

mana tujuannya adalah pembalasan masih belum tercapai sehingga 

pemberian efekjera pada penanggulangan kejahatan kurang efektif. 

2. Penanggulangan tindak pidana illegal fishing dapat dilakukan dengan 3 

cara yaitu sebagai berikut : 

-Pre-emtif ; Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang 45 tahun 

2009 tentang perikanan dan melaksanakaan aturan hukum lainnya yang 

berlaku di Indonesia. 

-Preventif ; Penyuluhan kepada nelayan lokal dan kurangnya penyuluhan 

untuk penggunaan VMS (tidak berlaku untuk nelayan kecil) dan 

melaksanakan Patroli di seluruh perairan Kepri. 

-Represif ; Melakukan penangkapan, penahanan, dan mencari alat-alat 

bukti untuk mendatangi berkas kepada jaksa. 
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Yang dalam hal ini telah sesuai dengan fakta yang terjadi, dan menurut 

hasil data yang didapatkan tindakan illegal fishing selalu meningkat dari 

tahun 2014 hingga 2016. 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian dalam penulisan skripsi ini, Penulis 

mengalami beberapa keterbatasan dalam hal: 

1. Keterbatasan waktu yang dikarenakan Penulis adalah pekerja, sehingga  

Penulis mengalami kesulitan dalam hal menggali sumber-sumber data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Keterbatasan dalam hal wawancara yang berkaitan dengan pembahasan 

yang diteliti, sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam 

penyelesaian hasil penelitian dan pembahasan karena yang diwawancari 

tidak hanya satu instansi saja. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasi 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dalam hal ini penulis berharap adanya soliditas antar instansi untuk 

menjaga kedaulatan NKRI terutama di bidang kelautan, karena begitu 

banyak stacholder yang memiliki kepentingan berada dilaut, sehingga 

menimbulkan kelemahan pada koordinasi antar Instansi Penegak Hukum 

yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan 

masing – masing, Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat 
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menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap 

kejahatan Illegal Fishing yang merupakan kejahatan terorganisir yang 

memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara 

ilegal. Untuk itu harus ada pembatasan kewenangan dilaut seperti untuk 3 

mil dari pantai merupakan kewenangan Polri dan Dinas perikanan serta 

instansi terkait lainnya, sedangkan lebih dari 3 mil dari bibir pantai 

merupakan kewenangan Angkatan Laut. 

2. Penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian ikan yang seharusnya 

dapat diterapkan dengan teori absolut (teori pembalasan) sehingga 

kejahatan yang telah dilakukan dapat dibalas dengan hukuman yang 

setimpal dengan perbuatannya yang dalam hal ini kepada jaksa penuntut 

agar dapat lebih memberatkan hukumannya, karena kejahatan 

penangkapan ikan seharusnya merupakan tindakan kejahatan yang cukup 

serius karena secara tidak langsung telah mengancam ekosistem 

kehidupan biota laut tepatnya di Negara Republik Indonesia. 
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