
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap tindakan-

tindakan yang berlaku di masyarakat di atur melalui mekanisme hukum. 

Dalam konstitusi kita, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

memuat secara yuridis yang menyatakan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara hukum. 1  Pernyataan Negara Indonesia adalah 

negara hukum tesebut dirumuskan pada saat amandemen ketiga, yang 

bertujuan terciptanya kehidupan demokratis, hak asasi manusia yang 

terlindungi, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Sehingga, Indonesia tidak 

boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus 

berdasarkan pada hukum. 2 Dalam tipe negara hukum ini, hukumlah yang 

berdaulat. Teori kedaulatan hukum adalah sebuah teori kedaulatan yang 

diungkapkan oleh Krabbe sebagai bentuk penyangkalannya terhadap teori 

kedaulatan negara yang terutama diajarkan oleh mazhab Deutsche 

Publizisten. Teori kedaulatan hukum mengungkapkan bahwa kedaulatan 

itu berada ditangan hukum yang bersumber pada kesadaran hukum tiap-

tiap orang sebagai anggota masyarakat. Kedaulatan hukum menunjukkan 

bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan dimana kesadaran hukum 

1 Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 melalui Pasal 1 
ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
2 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penerbit 
PT Rineka Cipta : Jakarta. 
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seseorang akan membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang adil 

dan mana sesuatu yang tidak adil. negara Indonesia adalah negara yang 

ber-kedaulatan hukum dimana pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Negara Indonesia bukanlah pemerintahan, raja atau rakyat atau otoritas 

penguasa tetapi konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, konstitusi negara Indonesia 

adalah hal yang harus dijunjung tinggi dimana tidak boleh terdapat produk 

peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.3 

 Negara dipandang sebagai subjek hukum dan apabila negara salah, 

maka ia dapat dituntut di depan pengadilan sebagaimana halnya dengan 

subjek hukum yang lain. Sehingga ide kedaulatan hukum tersebut menjadi 

kekuasaan tertinggi dalam Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-

undangan yang terkait menguasai, mengelola dan menggunakan wilayah 

darat, laut, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berjumlah 250 juta jiwa. 

Kondisi wilayah dengan batas-batas antar negara yang jelas, keberadaan 

rakyat dalam jumlah besar yang bermukim dan beraktivitas di wilayah 

tersebut, kehadiran pemerintahan negara yang berdaulat, serta pengakuan 

negara-negara lain dan masyarakat internasional khususnya melalui 

pemberlakuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang dihasilkan oleh 

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tanggal 

3 http://statushukum.com/kedaulatan-hukum.html, diakses 24 November 2015 
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10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica yang mengikat secara 

internasional telah memperkokoh eksistensi Negara Kesatuan Reublik 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.4 

Di sisi lain, dinamika permasalahan dalam kelautan dan perikanan 

di Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik 

pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum maupun pihak lain yang 

terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan. Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan telah 

menggodok pemetaan sektor kelautan dan perikanan untuk kurun waktu 

lima tahun mendatang guna melipatgandakan pendapatan dari sektor 

kelautan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi 

Prayanto dalam diskusi Membedah Roadmap Kadin Kelautan dan 

Perikanan untuk Pemerintahan Baru di Menara Kadin, Jakarta, Senin 22 

September 2014 menjelaskan bahwa roadmap kelautan dan perikanan 

sudah 100% dan sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo. Salah satu 

masalah kelautan dan perikanan terkait Illegal Fishing yang masuk dalam 

peta permasalahan tersebut dalam bidang kelautan dan perikanan, yaitu 

belum optimalnya pengawasan undang-undang Illegal 

Fishing. 5 Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-

sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat 

penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan 

secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan 

4 Tommy Hendra Purwaka, “Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 3, Oktober 2014, hlm. 356. 
5 http://wartaekonomi.co.id/berita35446/inilah-permasalahan-sektor-kelautan-dan-perikanan-hasil-
kajian-kadin.html, diakses 24 November 2015 
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suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penegakan hukum kelautan 

dan perikanan. 

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan penegakan hukum 

terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang kelautan dan perikanan 

khususnya penangkapan ikan secara ilegal, secara terpadu dibentuk Satuan 

Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) 

oleh Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sekaligus 

Komandan Satuan Tugas. Satuan Tugas Illegal Fishing bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden. Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 115 tahun 2015 dinyatakan : 

“Satuan Tugas Illegal Fishing juga bertugas mengembangkan dan 

melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan 

penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia 

secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil 

dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi 

lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi, PT. Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Tugas Satuan Tugas 

ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported 

fishing).” 

 

Di era Kabinet Kerja yang diusung oleh Presiden Joko Widodo 

dewasa ini, Susi Pudjiastuti optimis dengan adanya Peraturan Presiden No. 

115 Tahun 2015, Satuan Tugas Illegal Fishing mampu melakukan 

tugasnya dengan baik agar kasus Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia 
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semakin menurun. Selain itu, hal tersebut mustahil tidak memiliki dampak 

terhadap nelayan besar dan nelayan kecil karena ikan- ikan yang 

sebelumnya dicuri oleh nelayan asing, maka sekarang nelayan Indonesia 

lebih leluasa menjaring ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengklaim bahwa hingga akhir 2014 lalu, Illegal Fishing turun 90% dan 

diharapkan menjadi 100% untuk kedaulatan nelayan Indonesia. 6 Kerugian 

Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal atau praktik Illegal 

Fishing cukup besar. Data Badan Pangan Dunia atau FAO (Food 

Agricultural Organization) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat 

Illegal Fishing sebesar Rp 30 Triliun. Data itu dinilai Menteri Kelautan 

dan Perikanan, Susi Pudjiastuti cukup kecil. Menurut hitung-hitungannya, 

akibat Illegal Fishing, kerugian negara per tahun bisa mencapai US$ 20 

miliar atau Rp 240 Triliun.7  

Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, nantinya kerja 

Satuan Tugas akan semakin leluasa untuk menindak setiap kapal asing 

yang masuk tanpa izin ke wilayah teritorial Indonesia untuk mencuri ikan 

di perairan Indonesia. Menurut Sahono Budianto, Humas Ditjen PSDKP 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan bisa langsung menenggelamkan kapal yang terduga 

melakukan IUU Fishing tanpa harus menunggu proses pengadilan. 

Namun, dibekali surat persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat. 

6 http://ekuatorial.com/laut-marina/momaf-illegal-fishing-dropped-90-percent-in-
indonesia#!/story=post-9935&loc=2.745530718801952,108.995361328125,7, diakses pada 5 
Oktober 2015 
7 http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-
illegal-fishing-rp-240-triliun, diakses 19 November 2015 
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Hal ini mengacu pada Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut : 

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan 

dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau 

dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.” 

 

Sehingga, kapal-kapal yang terbukti melanggar tidak perlu diproses 

dahulu melalui pengadilan. Secara keseluruhan, Satuan Tugas Illegal 

Fishing dibentuk sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran 

dan kejahatan di bidang perikanan, khususnya Illegal Fishing. Satgas 

tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden RI. 8 Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah 

media massa di rumah dinasnya, pada hari Rabu, 7 Oktober 2015, Susi 

Pudjiastuti mengatakan “selama ini, proses penenggelaman kapal ikan 

melalui pengadilan berjalan berbelit-belit. Padahal, Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengizinkan penenggelaman 

kapal ikan asing yang melalui perairan Indonesia.”9 

Adapun, tim Satuan Tugas Illegal Fishing yang dibentuk terdiri 

dari dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas, 

Wakil Kasal TNI AL sebagai Kepala Pelaksana Harian, (BAKAMLA) 

Kepala Badan Keamanan Laut sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1 

(satu), (BAHARKAM) Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri sebagai 

Wakil Kepala Pelaksana Harian 2 (dua), dan Jaksa Agung Tindak Pidana 

8 http://www.mongabay.co.id/2015/10/22/presiden-keluarkan-perpres-satgas-iuu-fishing/, diakses 
5 Oktober 2015  
9 http://www.beritasatu.com/nasional/313001-kapal-ilegal-asing-akan-ditenggelamkan-tanpa-
pengadilan.html, diakses 24 Februari 2016 
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Umum Kejaksaan Agung RI sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3 

(tiga). Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 juga 

manfaatnya sangat baik karena koordinasi antar instansi bisa semakin baik 

dan terstruktur. Dengan kata lain, Satgas Illegal Fishing akan 

mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi 

kapal, pesawat udara dan teknologi. 

Menurut Margarito Kamis selaku pakar hukum tata negara 

mengkritisi adanya satgas tersebut dan menjelaskan bahwa akan terjadi 

tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dimiliki oleh 

TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan Badan Kemanan Laut. Hal ini 

menurutnya disebabkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bukanlah 

institusi penegak hukum sehingga satgas tersebut tidak memiliki 

wewenang penegakan, serta lebih kepada penataan peizinan atau 

menghitung kerugian negara akibat Illegal Fishing tersebut, bukan 

penegakan hukumnya.10   

Begitu pula dengan Herwindo, selaku Ketua Umum Gabungan 

Pengusaha Perikanan Indonesia (Gapindo) menilai, bahwa saat ini sudah 

terlalu banyak aparat penegak hukum yang dibuat untuk menangani 

masalah hukum kelautan dan perikanan, sehingga tidak perlu ada aparat 

tambahan yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelaku 

pelanggaran di Indonesia.11  

10 http://www.jpnn.com/read/2015/10/07/331240/Kewenangan-Penindakan-Satgas-IUU-
Munculkan-Tumpang-Tindih-/page2, diakses pada 5 Oktober 2015 
11 http://www.sinarharapan.co/news/read/151008230/satgas-iuu-fishing-kkp-tak-perlu-jadi-
eksekutor, diakses 17 Oktober 2015 
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Pendirian Satuan Tugas Illegal Fishing yang digagas oleh Susi 

Pudjiastuti ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat diantara pakar-

pakar hukum maupun pemangku kebijakan (stakeholder) lainnya. Satuan 

Tugas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan didirikan 

dengan tujuan mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan 

hukum di wilayah laut yurisdiksi Indonesia pasca moratorium kapal asing 

selesai. 12  Satuan Tugas Illegal Fishing memiliki payung hukum berupa 

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang diterbitkan pada bulan 

Oktober 2015. Namun, disamping dianggap hanya menghabiskan APBN 

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara), beberapa pihak menganggap 

pendirian Satuan Tugas Illegal Fishing ini juga dapat menimbulkan 

terjadinya tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum yang 

tergabung dalam Satuan Tugas Illegal Fishing. Menurut Abdul Halim, 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 

menyatakan bahwa tumpang tindih tersebut akan berdampak pada 3 hal, 

yaitu pertama, tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak 

hukum di laut dikarenakan tafsir atas kebijakan yang berbeda; kedua, 

terbuangnya anggaran secara percuma dikarenakan satu bidang kerja 

dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga negara; ketiga, masyarakat 

nelayan akan menjadi korban bertumpuknya kebijakan dan implementasi 

yang tidak berpihak di lapangan. 

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut, mendasari peneliti untuk 

melakukan analisis kewenangan yang dimiliki Satuan Tugas Illegal 

12 http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151021162041-92-86395/aksi-satgas-anti-pencuri-
ikan-dapat-dukungan-legal-presiden/, diakses 19 November 2015  
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Fishing, serta bagaimana efektivitas dari kewenangannya, apakah 

berdampak cukup signifikan atau justru sebaliknya. Kemudian hasil 

analisis tersebut disinkronisasikan dengan beberapa teori- teori yang terkait 

dengan hukum kelautan dan perikanan, lalu dikaitkan dengan Peraturan 

Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan hukum kelautan dan perikanan, berdasarkan 

hukum positif yang berlaku? 

2. Bagaimana kewenangan Satuan Tugas Illegal Fishing, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang 

Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum kelautan dan 

perikanan oleh lembaga- lembaga yang tergabung dalam Satuan 

Tugas Illegal Fishing yang telah memiliki kewenangannya 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Tugas 

Illegal Fishing dalam penegakan hukum kelautan dan perikanan. 

2. Manfaat  
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Manfaat penelitian mengenai Kewenangan Satuan Tugas 

Pemberantasan Illegal Fishing Dalam Penegakan Hukum Kelautan 

dan Perikanan, penulis jelaskan di  bawah ini:  

1. Manfaat Teoritis dari Penelitian ini dapat berguna dalam 

pengembangan khasanah keilmuan, khususnya yang terkait 

kewenangan yang dimiliki Satuan Tugas Illegal Fishing 

dilapangan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan studi  

perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

c. Manfaat Praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari kewenangan yang 

dimiliki Satuan Tugas Illegal Fishing dalam penegakan hukum 

kelautan dan perikanan.  
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