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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang 

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu 

sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi 

dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.
1
 

Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi 

yang lebih mantap, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib, aman 

dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan.  

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelagic State) yang 

berada pada posisi silang dunia, diantara dua benua yaitu benua Asia-

Australia dan diantara dua samudera yaitu samudera Indonesia-Pasifik. 

Demikian pula dengan perbandingan wilayah laut yang lebih luas dari 

pada wilayah daratannya. Wilayah darat dan laut keseluruhannya adalah 

5.193.250 km² yang terdiri dari 2.027.170 km² daratan dan 3.166.080 

km² perairan.
2
 

 

Untuk bidang Perikanan, negara telah membentuk peraturan-peraturan 

atau undang-undang sejak tahun 1985. Kemudian peraturan tersebut 

diganti pada tahun 2004 dan dilakukan perubahan lagi pada tahun 2009 

dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK (ilmu 

pengetahuan dan teknologi) agar dapat dilaksanakan. Hukum yang baik 
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ialah dapat diterima masyarakat dan sebaliknya masyarakat akan 

melaksanakan hukum sesuai dengan kesadaran hukumnya. Diharapkan 

dengan peraturan tersebut dapat mengatasi persoalan-persoalan 

perikanan di tanah air kita. Instansi yang diberi wewenang oleh 

peraturan untuk mengelola administrasi perikanan adalah Pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan 

perikanan juga mengikutkan peran serta masyarakat, agar masyarakat 

juga ikut peduli terhadap masalah-masalah perikanan sehingga dapat 

memberikan bahan masukan dan jalan keluarnya kepada Pemerintah. 

Terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang 

pidana, berdasarkan peraturan perikanan telah dibentuk pengadilan 

khusus mengenai perikanan yang berada di Pengadilan Negeri dan saat 

ini sudah sebanyak tujuh Pengadilan Perikanan, yaitu di Pengadilan 

Negeri (PN) Jakarta Utara, PN Pontianak, PN Medan, PN Bitung, PN 

Tual, PN Tanjung Pinang, dan PN Ranai. Pengadilan perikanan dibentuk 

dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan yang 

mengadili adalah Hakim-Hakim khusus yang menguasai hukum 

perikanan.
3
 

 

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana 

dimaksud di atas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini 

sejalan dengan negara kita sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan 

untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Disamping itu hukum dipergunakan 

sebagai agent of change yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta 

dipergunakan sebagai sosial control atau pengendalian sosial yang memaksa 

warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum 

yang berlaku.  

“Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, 

hanya ada dua macam tindak pidana perikanan yaitu delik kejahatan dan delik 
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pelanggaran”.
4
 Salah satu diantaranya dan bercokol pada urutan pertama delik 

kejahatan yang sering terjadi di kawasan maritim Indonesia yaitu tindak pidana 

yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian 

sumberdaya ikan / lingkunganya. Pada pasal 84 (1) yang berbunyi : 

“Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 

pembudidayaan ikan  dengan menggunakan bahan kimia, bahan 

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang 

dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 

dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”. 

 

Kemudian pada pasal 84 (2) juga menyatakan bahwa : 

 

“Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan 

anak buah kapal dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 

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

bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu 

miliar dua ratus juta rupiah)”. 

 

“Sedangkan pada urutan kedua yakni tindak pidana dimana dalam 

berlayar tidak dilengkapi dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) 

sebagaimana setiap perusahaan yang bergerak di bidang perikanan setelah 

keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan 

digunakan perusahaan sebagai dasar untuk memperoleh SIUP. Supaya 

perusahaan perikanan dapat mengkap ikan dan mengangkut hasil tangkapannya 

diperlukan SIPI (Surat izin Penengkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal 

Pengangkut Ikan)”.
5
 Pada pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

Tentang Perikanan menyatakan : 
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“Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 

pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang 

tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda 

paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. 

 

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 menggariskan bahwa perairan 

yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber 

daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan 

merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan 

kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

khususnya dalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga 

dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat indonesia. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya ikan belum 

memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan 

berkeadilan melalui pengelolaan bidang perikanan, pengawasan, dan 

sistem penegakkan hukum yang optimal dimana cenderung kurang 

diperhatikan masalah-masalah tindak pidana di bidang perikanan 

khususnya metode atau proses penangkapan ikan yang kurang 

diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri serta kalaupun ditertibkan, 

ditangkap, para pelakunya dikenakan pada satu pasal saja, dimana 

lambat laun dapat disiasati oleh pelaku itu sendiri untuk menghindari 

sanksi yang pada akhirnya menghasilkan putusan dari hakim yang 

memutus perkara dengan hukuman ringan, lebih berat dari tuntutan 

Jaksa dari segi denda maupun pidana penjaranya, kemudian hukuman di 

sama ratakan pada semua terdakwa padahal belum tentu masing-masing 

terdakwa murni melakukan tindak pidana. Dalam proses tindak pidana 

bilamana dilakukan lebih dari satu orang, pasti di dalamnya terdapat 

otak kejahatan. Hal yang seperti ini yang sering diabaikan oleh Hakim, 

bahkan putusan bebas murni. Di dalam persidangan, Hakim hanya 

melihat fakta – fakta yang terjadi dan atau ada pada saat persidangan 

berjalan.
6
 Oleh karenanya, dalam memutus suatu perkara, diharapkan 

Hakim lebih menelaah, lebih cermat mendalami dan mempelajari alat 

bukti – alat bukti yang diajukan oleh Jaksa, kebenaran materiil dan 
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keberadaan alat bukti harus jelas, dapat dengan jalan ditanyakan kepada 

Terdakwa yang bersangkutan, tidak hanya melihat berdasar dakwaan 

dan tuntutan dari Jaksa dengan pengajuan saksi ahli. Dimana di dalam 

Jaksa menulis dakwaan sehingga dilanjutkan dengan Tuntutan, alat – 

alat bukti yang diajukan Jaksa belum tentu dan bahkan diluar unsur dari 

dakwaan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dan hal ini yang 

hampir sering tidak diperhatikan oleh Hakim, karena keterangan ahli dan 

keterangan terdakwa berbeda meskipun sama – sama merupakan alat 

bukti. Padahal hal-hal ini lah yang melandasi putusan akan dijatuhkan 

kepada terdakwa yang bersangkutan dimana keadilan sebagai hasil akhir 

dari suatu sistem, yakni hukum yang ditegakkan oleh Hakim. Disamping 

itu, putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat 

musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat 

dakwaan, dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan.
7
 

 

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak 

tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh fakta 

– fakta persidangan, keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti 

– bukti yang ada. Oleh karena itu Hakim harus lebih cermat dan teliti 

dalam persidangan terkait alat – alat bukti termasuk keterangan 

terdakwa sebagai penjelas barang bukti – barang bukti yang ada dan 

bukan hanya mendengar dari saksi pihak Jaksa dengan alasan saksi ahli, 

akan menimbulkan Hakim yang tidak obyektif dan bersifat memihak. 

Padahal di dalam proses peradilan, Hakim harus menjamin keobyektifan 

dan unsur sifat tidak memihak.
8
 

 

Di dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan, 

haruslah jelas terkait jenis tindak pidana, khususnya unsur-unsur yang 

masuk dalam tindak pidana yang didakwakan dalam pasal, kemudian 

bukti-bukti yang diajukan apakah sudah memenuhi unsur dalam bunyi 

pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa, karena hal – hal 

seperti ini yang dilihat oleh Hakim di dalam persidangan yang akan 

melahirkan suatu putusan hakim dimana meskipun merupakan hasil 

musyawarah tapi tetap yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan 

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
9
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Dalam kasus yang akan ditulis dalam bab 3 (tiga) pembahasan, 

mengenai kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang 

terdakwa Usman, Sanusi, Anto, dan Jakir, yang tanpa didampingi penasehat 

hukum yakni penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah Bacan Timur 

Kabupaten Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara. Terdakwa ke-1 Usman 

yang berumur 40 Tahun sekaligus sebagai Pemilik Perahu Long Boat, Terdakwa 

ke-2 Sanusi yang berumur 47 Tahun, Terdakwa ke-3 Anto yang berumur 23 

Tahun, Terdakwa ke-4 Jakir yang berumur 30 Tahun sebagai Nelayan/ABK 

Perahu Long Boat. Atas perbuatan para terdakwa, Jaksa mendakwakan 

kepadanya yakni pasal 84 Ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU 

No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu dengan sengaja melakukan 

penangkapan ikan dengan bahan peledak dengan hukuman pidana penjara 2 

(dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda 2.000.000,- (dua juta rupiah). 

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Ternate memutus dengan pidana penjara 

masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua 

juta rupiah). Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tindak lanjut dari pengajuan 

banding oleh Jaksa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri 

Ternate nomor : 162/Pid.Sus/2010/PN. Tte tanggal 01 Nopember 2010 

menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan penjara 

dan denda sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Hakim 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hakim 

Pengadilan Tingkat Pertama bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan 
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menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 

kepadanya yakni pasal 84 Ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU 

No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu dengan sengaja melakukan 

penangkapan ikan dengan bahan peledak dengan hukuman pidana penjara 2 

(dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda 2.000.000,- (dua juta rupiah). 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyatakan bahwa para 

terdakwa di dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 

peledak dan menghasilkan putusan yang memberi hukuman lebih berat terhadap 

terdakwa daripada hukuman Pengadilan Tingkat Pertama. Bahan peledak seperti 

apa dan bagaimana sehingga menyatakan bahwa alat atau model penangkapan 

ikan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan alat jenis peledak berikut 

bahan-bahan yang terkait dengan peledak sehingga langsung merujuk 

penangkapan ikan dengan bahan peledak. Dalam penangkapan ikan dapat saja 

dengan potasium, pukat harimau, dan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan 

Hakim yang bagaimana perlu dianalisa kembali terkait akan putusan yang di 

dalamnya terdapat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Kemudian 

ada kejanggalan bilamana Jaksa kemudian Hakim serta merta menyebutkan atau 

mengklasifikasikan perbuatan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Akan 

tetapi setidaknya hal yang mendasari perbuatan pidana haruslah disebutkan dan 

dinyatakan secara jelas dalam putusan. Apalagi hal ini merupakan salah satu hal 

yang digunakan Hakim dan dimasukkan dalam hal-hal yang memberatkan 

disamping salah satunya perbuatan terdakwa termasuk merusak ekosistem dan 
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lingkungan disekitarnya. Padahal, di dalam barang bukti yang diajukan Jaksa 

belum jelas barang dan benda yang mana yang itu merupakan bahan peledak 

dan/atau menimbulkan ledakan sehinggah merusak ekosistem dan lingkungan 

sekitar. 

Tindakan yang kurang teliti akan cenderung membuat para Jaksa untuk 

bekerja dua kali, dimana mereka harus melakukan upaya banding, kasasi, sampai 

peninjauan kembali atas Putusan Hakim untuk mendapat keadilan dan penerapan 

hukum yang pas oleh Hakim dalam mengadili. Kemudian dari segi Hakim 

kurang begitu detail dalam menelaah perkara sehingga kadang putusan yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa masih simpang siur atau samar-samar keadilan, 

ketegasan dan kepastian hukumnya. Dalam proses dimana Hakim dalam 

memutus suatu perkara tentu saja diikuti dengan berbagai pertimbangan-

pertimbangan dan berbagai fakta-fakta di dalam persidangan sehingga putusan 

dijatuhkan. Oleh karena itu Hakim berperan penting dalam suatu persidangan 

lebih mendalam terkait dengan nasib terdakwa melalui putusan yang dijatuhkan 

Hakim kepada terdakwa sehingga putusan adil, berkepastian hukum bilamana 

melanggar pasal apa serta sanksi yang jelas dan tepat bagi terdakwa, kemudian 

ketegasan di persidangan. Selain itu, seorang Hakim dalam memutus suatu 

perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran 

filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang 

adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya 

yang terjadi dalam masyarakat.  
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Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
10

 

 

Memang sulit untuk mengukur secara matematis Putusan Hakim yang 

bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator 

yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah 

memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di 

dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Akhir dari sebuah perkara 

adalah pada Putusan Hakim.  

Putusan Hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya, dan untuk 

menentukan hukumnya. “Seorang terdakwa dengan Putusan Hakim, akan 

ditentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam 

surat dakwaan sekaligus menunjuk dasar hukum yang digunakan”.
11

 Dengan 

putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukumnya. 

Berdasarkan uraian di  atas yang sekaligus juga melatar belakangi 

masalah, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan tersebut 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga 

dipilih judul  :  

Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tentang 

Tindak Pidana Yang Menyangkut Penggunaan Bahan Yang Dapat 
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Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan/Lingkungannya (Analisis 

Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 

32/Pid.Sus/2010/PT.Malut) 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut :  

Bagaimana Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dasar 

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusan Nomor 

32/Pid.Sus/2010/PT.Malut ? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian hukum ini adalah : 

Untuk Mengetahui Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dasar 

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara 

Nomor 32/Pid.Sus/2010/PT.Malut. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian akan menambah pembendaharaan kepustakaan ilmu 

hukum, teori hukum pidana khususnya hukum pidana tindak pidana perikanan 

dan memberikan pengetahuan baru bagi Strata S1 khususnya pada Fakultas 

Hukum UMM menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang mengatur 

tindak pidana perikanan terkait penggunaan bahan berbahaya dalam 

penangkapan ikan yang dilarang sebagai pengembangan ilmu hukum pidana 

berkaitan dengan konsentrasi Hukum Praktisi yang cukup jarang terkait 

pembahasan tentang tindak pidana perikanan ini, sehingga dapat menambah 

pembendaharaan ilmu pengetahuan baru dan actual di dalam perpustakaan 

fakultas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan 

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan. Sebagai 

wahana untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan wacana dan 

pemikiran bagi penulis tentang Perikanan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2004. Disamping itu sebagai syarat memperoleh 

Gelar Kesarjanaan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Bagi Lembaga atau Instansi 
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Dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Hakim-Hakim Pengadilan 

Negeri dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perikanan 

khususnya pemakaian bahan yang membahayakan kelestarian sumberdaya 

laut termasuk ikan-ikan di dalamnya. Memberikan manfaat bagi Kepolisian 

Republik Indonesia khususnya Polisi Kelautan, kemudian Jaksa Penuntut 

Umum serta Hakim untuk lebih cermat dan memahami suatu tindakan 

pelanggaran, dan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang terkait 

mengaturnya berikut dengan penjelasan yang jelas dimana dalam 

pelaksanaannya membutuhkan penafsiran pasal-pasal secara teliti dan 

tepat. Sehingga unsur kepuasan terpenuhi, tidak merugikan bagi orang lain 

dan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya. 

c. Bagi penduduk atau masyarakat 

Agar lebih mengetahui istilah-istilah dan problema hukum 

khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perikanan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 

yang berlaku di Indonesia sehingga dapat lebih kritis menyikapi suatu 

penegakkan hukum dimasyarakat khususnya putusan dari Hakim dan 

berinisiatif melaporkan keluhannya kepada Komisi Yudisial untuk 

pertanggungjawaban hukum hakim dalam mengadili di Peradilan. Bagi 

Terdakwa sendiri dapat sebagai pelajaran serta efek jera bahwa tinakan 

yang sudah dilakukan diatur dalam undang-undang bilamana tidak sesuai 

ataukah melanggar terdapat sanksi sebagai hukumannya. Serta sebagai 
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tindakan preventif di masyarakat dan batasan dalam masyarakat 

berkegiatan di bidang perikanan kedepannya sehingga tidak terjadi lagi 

tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang di Undang-undang dalam 

hukum positif Indonesia khususnya Hukum perikanan melarang tindakan 

tersebut berikut sanksi yang mengikutinya. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak terkait yang memahami 

hukum maupun yang awam hukum mengenai kesadaran hukum dalam 

bidang Perikanan, khususnya dalam kegiatan penangkapan ikan, 

pelestarian serta pembudidayaan biota laut, kemudian penafsiran dan 

penjelasan berkaitan dengan peraturan Perikanan yang baru serta sanksi 

dalam hukum pidana untuk mengatasi ketidaklengkapan peraturan yang 

ada dan hidup di Indonesia. 

 

E.  Metode Penelitian 

Metodelogi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap 

kebenaran secara sistimatis, metodelogis dan konsisten dengan mengadakan 

analisis.
12

 Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.
13

 Oleh 

karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi serta 

                                                           
12

    Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta : CV Rajawali, 1985), hal 1 
13

       Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian (Jakarta : Bumi Angkasa, 2002), hal 1 
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian 

yang tepat. Metodelogi penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan 

arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti. Sehingga penelitian 

dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan. 

Metode penelitian yang digunakan penulis berupa pendekatan yuridis 

normatif artinya apa yang dihasilkan adalah penyimpangan tidak dengan 

teori. yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan 

mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini 

menggunakan logika yuridis.
14

 

 

Dalam penelitian mengenai tinjauan yuridis putusan Hakim Pengadilan 

Tinggi Maluku Utara Nomor 32/Pid.Sus/2010/PT.Malut dalam kasus tindak 

pidana perikanan. Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi bahan dan 

studi kasus yang dianalisis tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi. Yaitu 

mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 

32/Pid.Sus/2010/PT.Malut tentang tindak pidana perikanan. 

 

1. Jenis Bahan Hukum 

Langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penulisan ini 

adalah menggunakan bahan kajian kepustakaan berupa: 

a. Bahan hukum primer 

Jenis Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari hukum positif. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang 

berasal dari putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 
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32/Pid.Sus/2010/PT.Malut tentang “Tindak Pidana Penangkapan Ikan 

Dengan Bahan Peledak”, dan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 

Tentang Tindak Pidana Perikanan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan yang mendukung serta melengkapi bahan primer diatas. 

Bahan pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dan buku-buku yang sangat terkait langsung 

dengan permasalahan penulis dimana salah satunya Buku  Penulis  Gatot 

Supramono, yang berjudul “Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di 

Bidang Perikanan, Rineka Cipta”, Tahun 2011. Disamping itu, seperti 

dokumen, buku-buku para Sarjana, RUU, makalah, Jurnal, hasil 

penelitian dan sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan judul yang 

penulis angkat dan literatur-literatur lain yang relevan  dengan pokok 

permasalahan, dan hasil wawancara.  

c. Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Pustaka, bahan-bahan 

yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. 

Contoh : Kamus, koran, kliping, majalah, dan sebagainya.
15

 

 

                                                                                                                                                                      
14

       Ibid, hal 30 
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2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta 

diterbitkan dalam penulisan. Kepustakaan yang dimaksud dalam 

penulisan ini adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan bidang 

ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmiah hukum, media cetak dan atau 

media elektronik yang berkaitan dengan putusan tindak pidana yang 

menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan / lingkungan. 

b. Studi Dokumen 

Yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang ditulis 

diluar dari data pustaka, guna untuk menunjang dan melengkapi data-

data yang diperlukan yang berkaitan dengan putusan hakim 

c. Studi Website atau Situs Internet 

Dengan cara mengunduh file bahan hukum, mendownload 

artikel-artikel, pendapat-pendapat para sarjana, serta mengunjungi 

situs blog para pakar hukum khususnya terkait permasalahan tindak 

pidana bidang perikanan, dan dalam hal ini penulis mengunjungi situs-

situs blog para pakar perikanan, lingkungan dan kelautan. Kemudian 

                                                                                                                                                                      
15

        Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 106 
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membaca, mempelajari, merangkum dan dimasukkan ke dalam 

penulisan untuk menjadi kutipan tidak langsung untuk membantu 

penulis dalam proses pembahasan dan menemukan jawaban dari 

permasalahan yang diangkat. 

3.    Analisa Bahan Hukum  

Dalam penelitian hukum dapat menggunakan content analysis, 

maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian 

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang 

menghasilkan logika penalaran kualitatif. Kemudian daripada itu, penulis 

membaca putusan hakim yang terkait dan membaca  undang-undang 

menurut makna yang dituangkan oleh pembentuk undang-undang. Ini 

disebut penafsiran, menafsirkan undang-undang. 

Kalau dua orang membaca buku yang sama dan mereka mencoba 

memberitahukan isinya, maka ada dua laporan, yang sedikit banyak 

berbeda. Tanpa kita sadari kita menafsirkan semua yang kita baca. 

Membaca berarti menafsirkan, sebab kita membaca tidak untuk 

kata-katanya, tetapi untuk mengetahui pikiran yang ada di belakang 

kata-kata itu.
16

 

 

Kita tidak harus berpegang pada cara penafsiran tertentu. 

Tujuannya adalah menemukan hukum. Untuk itu kita harus 

bergantung pada keadaan, menggunakan seluruh sarana.
17

 

Penafsiran gramatikal (taalkundig), yakni penafsiran menurut tata 

bahasa atau kata-kata. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi 
                                                           
16

     Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra 

Aditya Bakti, hal. 56. 
17

       Ibid, hal. 56-57. 
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hukum. Penafsiran gramatikal berarti, bahwa penulis mencoba 

menangkap arti suatu naskah menurut bunyi kata-katanya. Ini dapat 

terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak sadar, yang kita 

selalu lakukan pada saat membaca.
18

 

 

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini 

memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka 

memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum 

ada tanpa adanya bahasa. “Positief recht bestaat dus alleen maar dankzij 

het feit dat de mens een taal heft”.
19

 Hukum positif itu ada hanya karena 

kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. “Menurut Bruggink, men kan 

zelfs nog verder gaan en stellen dat ook het recht als conceptueel systeem 

alleen maar vorm kan krijgen in het denken van de mens, dankzij detaal die 

hij spreekt”.
20

 

Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk 

dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk 

berbicara. Oleh sebab itu pula, James A Holland dan Julian S. 

Webb mengemukakan, bahwa bahasa merupakan salah satu faktor 

kunci untuk bagaimana kita dapat mengetahui sengketa hukum 

(legal disputes) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim 

(pengadilan). Law and fact, dan law and language – hukum dan 

fakta, dan hukum dan bahasa merupakan 2 (dua) variabel kunci 

untuk memahami sengketa hukum di peradilan. The legal process is 

intrinsically bound up with language – proses hukum secara 

intriksik diikat dengan bahasa.
21

 

 

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran 

obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling 
                                                           
18

       Ibid, hal. 59. 
19

       J.J.H. Bruggink, op.cit., hal. 13.   
20

       Ibid. 
21

      James A. Holland and Julian S. Webb, Learning Legal Rules, (Great Britain: Blackstone Limited, 

1991), hal. 73, 82.   
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sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang 

dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau 

bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh 

sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau 

makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-

hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada 

bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa 

ini juga harus logis.
22

 

 
 

F.  Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian tinjauan tentang hukum pidana, tinjauan tentang tindak 

pidana perikanan, tinjauan umum tentang tindak pidana penangkapan 

ikan dengan bahan peledak, tinjauan mengenai hakim, tinjauan umum 

tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang dakwaan, teori dan 

tujuan pemidanaan, tinjauan mengenai sumber daya ikan dan 

lingkungannya. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Berisi hasil pembahasan dan analisis bahan hukum, terdiri dari 

menguraikan mengenai kasus posisi dari para pihak yang berperkara, 

keputusan pengadilan serta analisa kasus yang menjadi  pertimbangan 

                                                           
22

       Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, op. cit., hal. 14-15.   
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hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perikanan, 

putusan hakim pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam Putusan 

Nomor 32/Pid.Sus/2010 /PT.Malut. 

BAB IV : PENUTUP 

Bagian ini memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan 

masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup 

pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan 

masalah yang diajukan. Saran merupakan rekomendasi dari 

kesimpulan dan usulan dari penulis yang menyangkut aspek 

operasional konkret dan praktis mengenai analisa pertimbangan-

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada para 

terdakwa dalam perkara tindak pidana perikanan yang menyangkut 

penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber 

daya ikan / lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 


