
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian normatif yang dilakukan penulis ini 

adalah sebagai berikut: 

(1) Berdasarkan hasil analisis penulis, telah ada 10 (sepuluh) lembaga 

negara yang mengatur dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan terkait penegakan hukum kelautan dan perikanan di 

Indonesia. Berdasarkan pengelompokan masing-masing kewenangan 

dari lembaga- lembaga negara yang berperan penting dalam 

menjalankan fungsi penegakan hukum kelautan dan perikanan, 

penulis berpendapat bahwasanya lembaga negara tersebut telah 

memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam menjalankan fungsi 

dan tugasnya untuk memastikan kemanan dan perlindungan terhadap 

yurisdiksi Indonesia. Selain itu, tidak terjadi tumpang tindih 

kewenangan antara lembaga yang satu dengan lembaga negara 

lainnya.  

(2) Berdasarkan analisa diatas, penulis berpendapat bahwasanya 

Kewenangan Satuan Tugas Illegal Fishing sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas 

Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal justru menghambat 

berjalannya fungsi dan tujuan dari lembaga-lembaga negara selain 

Satgas, terkait pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Jika 
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tumpang tindih kewenangan ini tidak terselesaikan, akan 

menimbulkan inefektivitas hukum yang berkelanjutan. Dan hal ini 

secara perlahan akan mengancam pertahanan, keamanan, dan 

kedaulatan Negara Indonesia. 

 

B. Keterbatasan 

(1) Waktu, jarak, biaya, dan transportasi : Dalam pengumpulan data-

data terkait, membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat 

objek yang diteliti adalah bagian dari Pemerintah Pusat yang 

berlokasi di Jakarta, sehingga membutuhkan biaya yang cukup 

besar.  

(2) Pengumpulan data : penulis sudah berusaha meminta data dengan 

cara mengirim e-mail kepada Pemerintah Pusat tersebut sejak 2 

(dua) bulan yang lalu tetapi jawabannya nihil (tidak ada balasan). 

Penulis juga pernah berusaha menelepon Kantor Kementerian yang 

terkait dalam penelitian ini tetapi tidak diangkat-angkat. Selain itu, 

penulis mengalami kebingungan karena Kantor Sekretariat Pusat 

dari objek yang diteliti belum ada dan baru mau didirikan. Sampai 

saat ini masih belum ada data resmi tentang kasus Illegal Fishing 

yang berhasil ditangani Satuan Petugas Illegal Fishing karena 

Satuan Petugas tersebut baru dibentuk pada bulan Oktober 2015, 

sehingga penulis mengalami kekurangan dalam hal data lapangan 

dan hanya mengandalkan sumber buku-buku, peraturan perundang-

undangan, jurnal, internet dan skripsi.  
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C. Rekomendasi  

(1) Dibentuknya Satgas Illegal Fishing sesuai dengan dasar 

menimbangnya, yaitu : 

1) Bahwa perikanan sebagai sumber potensial perekonomian 
Indonesia, perlu dikelola secara efektif, efisien, dan 
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

2) bahwa pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan 
khususnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal (illegal 
fishing) sudah sangat memperihatinkan, karena itu perlu 
segera diambil langkah- langkah tegas dan terpadu oleh 
semua instansi pemerintah terkait guna pemberantasannya; 

3) bahwa praktik penangkapan ikan secara illegal yang terjadi 
di Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang 
besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem 
sumber daya perikanan, serta mengancam tercapainya 
tujuan pengelolaan perikanan; 

4) bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal 
memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang 
mengintegrasikan kekuatan antarlembaga pemerintah 
terkait dengan dengan strategi yang tepat, memanfaatkan 
teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, 
mampu menimbulkan efek jera, serta mampu 
mengembalikan kerugian negara 

5) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan 
Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) dengan Peraturan 
Presiden. 

 

Maka, yang perlu dilakukan adalah penguatan fungsi Satgas yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 

Perikanan dalam hal kewenangan supervisi terhadap penegakan 

hukum kelautan dan perikanan, sehingga seharusnya dilakukan 

revisi atas Undang-Undang tersebut.  

(2) Jika fungsi Satgas hanya ditempatkan dalam fungsi koordinasi saja, 

maka sebaiknya Satgas dibubarkan, dan dilakukan penguatan 

Putri Arfina, Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Petugas Illegal Fishing dalam Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan 
Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia, 2016 
UIB Repository (c) 2016 



terhadap forum koordinasi yang merupakan amanat dari Pasal 73 

ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 

Perikanan yang menyatakan bahwa : 

“untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di 

bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri 

membentuk forum koordinasi” 
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