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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki

sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan

Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola

secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.1

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berimplikasi pada kondisi

geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau, termasuk bagian perairan di

antara pulau-pulaunya, yang mana wilayah perairan Indonesia mencapai 2/3 dari

seluruh wilayahnya. Luas perairan yang amat besar ini memerlukan perhatian dan

kepedulian kita semua untuk menjaga perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional,

utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari

gangguan dan upaya pihak asing ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab.

Wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara

Kesatuan  Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut

lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan

lahan pembudidayaan ikan yang potensial.

1 Indonesia, Konsideran Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
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Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang penuh dengan

limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain letak geografisnya yang

sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur

juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni

Singapura, disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu provinsi yang mempunyai

potensi kelautan yang potensial dengan luas wilayah sebesar 252.601 km2 dengan

komposisi sekitar 95% merupakan  lautan dan sekitar 5% daratan2 menjadikan

Kepulauan Riau sebagai target penjarahan disektor perikanannya. Ikan di wilayah

Kepulauan Riau, khususnya Natuna menduduki peringkat pertama di Indonesia,

sebagai daerah yang paling banyak ikannya dijarah pencuri,3 penjarahan ikan ini

adalah suatu tindak pidana yang dalam hukum positif Indonesia telah diatur

didalam Undang – Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan. Pencurian ikan

atau sering juga dikenal dengan istilah illegal fishing.

Pengertian Illegal Fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan

oleh International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated

(IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of

2 Tentang Kepulauan Riau, diakses dari http://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri diunduh

pada 24 November 2015

3 Peresmian Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang dan Ranai pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,

Diakses dari http://www.badilum.info/index.php/article/6/239 diunduh pada 24 November 2015
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Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal Fishing dijelaskan

sebagai berikut. Illegal Fishing, adalah : Kegiatan penangkapan ikan yang

dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan

merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau

kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan

negara itu (Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the

jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its

laws and regulation).

Tergerak  dari fakta bahwa ikan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya

Natuna menduduki peringkat pertama di Indonesia, sebagai daerah yang paling

banyak ikannya dijarah pencuri, Mahkamah Agung melihat perlunya membentuk

Pengadilan Perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai—ibu kota kabupaten Natuna,

yang mana pembentukan pengadilan perikanan tersebut mengacu pada Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan

Negeri Ranai.

Pengadilan Perikanan merupakan Pengadilan Khusus di lingkungan

peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak

pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
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Pada pengadilan perikanan Tanjung Pinang dan Ranai dalam memutus

sengketa perikanan ditetapkan hakim ad.hoc perikanan, para hakim inilah yang

diharapkan mampu untuk menjawab persoalan kejahatan pencurian ikan yang

tercermin dalam putusan-putusan yang dihasilkan, baik kejahatan yang dilakukan

oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh warga negara asing.

Dari putusan-putusan ini diharapkan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan

illegal fishing. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum serta bentuk

pertanggungjawaban pidana yang diputuskan oleh hakim pengadilan perikanan di

Kepulauan Riau terhadap para pelaku tindak pidana illegal fishing penulis tertarik

untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap hasil putusan yang

dikeluarkan pengadilan perikanan Tanjung Pinang khususnya pada penelitian kali

ini penulis akan menganalisis penerapan hukum dan bentuk pertanggungjawaban

pidana pada putusan NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI.

Kasus pada putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO. 107

/PID.B/2009/PN.TPI.RNI ini telah berkekuatan hukumm tetap. Putusan yang

menjadi objek penelitian penulis ini mengadili perkara pidana perikanan atas

nama terdakwa NGUYEN TIN warga Negara Vietnam yang setelah melalui

proses pemeriksaan di hadapan muka persidangan majelis hakim memutuskan

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak Pidana Mengoperasikan Kapal Penagkap Ikan Bernendera Asing,

Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
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Indonesia Tidak Memiliki Surat Izin Penagkapan Ikan (SIPI), dan menjatuhkan

pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 4 (empat) bulan serta denda Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider kurungan 1 bulan penjara.

Dari semua paparan yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis

tertarik untuk menganalisa lebih mendalam putusan majelis hakim pada

pengadilan perikanan Tanjung Pinang dari segi penerapan hukum dan bentuk

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana illegal fishing di perairan

Kepualauan Riau, sehingga penulis menyusun skripsi dengan judul

“PENERAPAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI

PERAIRAN KEPULAUAN RIAU (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 107

/PID.B/2009/PN.TPI.RNI)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis

mengemukakan  2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal fishing

berdasarkan putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO. 107

/PID.B/2009/PN.TPI.RNI?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

illegal fishing berdasarkan putusan pengadilan perikanan Tanjung

Pinang NO. 107 /PID.B/2009/PN.TPI.RNI
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C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari

penyusunan skripsi antara lain;

a. Menganalisis penerapan hukum dalam tindak pidana perikanan

dalam putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO. 107

/PID.B/2009/PN.TPI.RNI.

b. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak

pidana perikanan yang dilakukan di perairan Kepualauan Riau

dalam putusan pengadilan perikanan Tanjung Pinang NO. 107

/PID.B/2009/PN.TPI.RNI.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyusunan

skripsi ini antara lain;

a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan

hukum dalam tindak pidana illegal fishing yang dilakukan di

perairan Kepualauan Riau.

b. Memberikan informasi kepada pembaca bentuk

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana illegal fishing

yang dilakukan di perairan Kepualauan Riau.
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