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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya yang cukup 

melimpah. Berbagai sektor mulai dari pertanian, perkebunan, hasil tambang dan 

hasil perikanan yang melimpah karena Indonesia memiliki wilayah yang cukup 

luas. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup dari hasil 

laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu di sektor perikanan. 

Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) Indonesia serta laut 

lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan 

lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial. 

 Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber 

daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan 

sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya untuk itu perlu data yang 

lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat 

diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang. 

 Sejumlah potensi tersebut merupakan sumberdaya yang sangat potensial 

dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Di era krisis ekonomi yang masih belum dapat 

diatasi sepenuhnya hingga saat ini, seharusnya potensi laut yang besar tersebut 

menjadi solusi. Namun karena selama ini kita terlalu fokus kepada sumberdaya yang 

ada di darat, maka sumberdaya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah 
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yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut 

Indonesia dengan leluasa yang salah satunya dengan illegal fishing.  

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku nilai kerugian 

akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp 240 triliun per tahun. Ada 

ribuan kapal dengan nilai triliunan yang jika dihitung bersama akan menimbulkan 

kerugian negara sebesar US$ 12,5 miliar untuk hitungan paling kecil sampai dengan 

US$ 15 miliar, hingga US$ 20 miliar. Dari nilai tersebut, Susi mengatakan bahwa 

praktik illegal fishing di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu 

perlu ada tindakan tegas untuk segera menghentikan praktik illegal fishing di 

Indonesia.
1
 Secara sosiokriminologis salah satu bentuk illegal fishing adalah 

penangkapan ikan dengan menggunakan jaring terlarang (pukat harimau).
2
 Pukat 

harimau (trawl) adalah salah satu alat penangkap ikan yang dilarang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Pada dasarnya ada banyak cara yang biasa digunakan oleh nelayan yang 

menangkap ikan di perairan Indonesia. Banyaknya jenis ikan dengan segala 

sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan 

cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula. 

Contoh dari sifat ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas 

hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak jauh seperti ikan tuna dan cakalang 

yang melintasi perairan beberapa negara tetangga Indonesia.
3
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Namun seperti yang dilakukan oleh beberapa nelayan yang dalam 

memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi 

secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian 

lingkungan. Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali 

bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang 

bertanggungjawab, konkritnya sebagai nelayan tradisional telah melakukan 

penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang di dalam undang-undang.  

Salah satu bagian dari larangan yang ada di dalam undang-undang yaitu 

kegiatan menangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara merusak 

sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun 

sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti pukat harimau 

(trawl) serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi. 

Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan merupakan 

kegiatan malpraktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya 

perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Secara umum, 

maraknya pelanggaran tindak pidana perikanan disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan. Tidak seimbang dengan 

kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini di Indonesia dan juga sarana dan 

armada pengawasan dilaut sangat terbatas ditambah lagi kemampuan sumber daya 

alam nelayan Indonesia dan juga termasuk lemahnya kordinasi dan komitmen 

antara aparat penegakan hukum yang menyimpulkan bahwa masih lemahnya 

penegakan hukum di Indonesia. 
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Pada zaman kuno, status hukum dari lautan tidak pernah dipersoalkan oleh 

siapaun. Setiap orang bebas memanfaatkan laut, demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Pada masa itu, laut lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan 

pelayaran dan perikanan. Ada pula kelompok-kelompok masyarak lokal di sekitar 

pantai yang memanfaatkan laut tersebut demi melakukan upacara keagamaan atau 

kepercayaan yang mereka yakini. Semua aktivitas tersebut kebayakan dilakukan 

di wilayah atau kawasan laut yang dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan karena 

teknologi kelautan terutama teknologi perkapalan dan perikanan masih sederhana. 

Kemampuannya mengarungi laut sampai jauh ke perairan laut bagian tengah. 

Bahkan sampai ke pulau ataupun benua yang lain dalam jarak yang relatif jauh. 

Sumber daya alam, terutama ikan yang dikandung lautanpun berlimpah ruah dan 

tidak akan ada habis-habisnya untuk dieksploitasi. Di samping itu, juga 

disebabkan karena jumlah penduduk dua pada zaman kuno tidaklah banyak 

sehingga kebutuhan hidupnya pun terbatas.
4
  

Pada saat ini kemajuan teknologi semakin canggih. Alat-alat penangkapan 

ikan semakin lama semakin bervariasi. Banyaknya produksi ikan yang melimpah 

di Indonesia membuat semakin kreatifnya para nelayan dalam menangkap ikan. 

Akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang kelestarian 

fauna dan sumber alam lain di laut seperti terumbu karang dan ikan-ikan yang 

semakin sedikit spesiesnya.   

Eksploitasi kelautan secara besar-besaran yang dilakukan oleh nelayan 

akan tetapi bayak dijumpai banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
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sebagian kecil masyarakat dalam menangkap ikan. Salah satunya wilayah  

kelautan yang ada di wilayah Jawa timur adalah di Kabupaten Pasuruan. Di 

daerah ini masih ada sekitar 6% dari jumlah nelayan yang belum menyadari 

betapa berbahayanya ketika menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan dalam 

menangkap ikan merupakan alat-alat yang berbahaya seperti dengan pukat 

harimau yang bisa merusak dari habitat terumbu karang. 

Contoh seperti kasus yang terjadi di wilayah perairan daerah kabupaten 

Pasuruan yang masih banyak nelayan yang tidak tahu bahwa mencari ikan 

menggunakan alat tangkap pukat harimau, jaring trawls, bahan kimia,  

kompressor sudah dilarang oleh undang-undang, karena alat tersebut merusak 

biota laut, terumbu karang dan tidak sesuai standar kapal penangkapan ikan.  

Ketidakpahaman atau tuntutan ekonomi mengakibatkan nelayan di 

wilayah Pasuruan nekat untuk melakukan hal tersebut. Penegakan hukum dari 

aparat pemerintah seperti kejadian pada tahun 2013 ketika aparat Polair Polres 

Pasuruan menangkap nelayan yang menggunakan pukat harimau. Akan tetapi hal 

tersebut tidak berlangsung lama karena nelayan tersebut dilepaskan disebabkan 

pos penjagaan Polair Polsek Pasuruan dikeroyok massa yang menuntut 

pembebasan dari nelayan tersebut, akibatnya proses penegakan hukum tak bisa 

dilakukan.
5
 

Sepantasnyanya masyarakat semua sadar bahwa setiap makhluk butuh 

waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari pukat harimau. Semua 

ikan (dewasa maupun kecil) terjaring oleh pukat harimau karena ukuran lubang 

                                                           
5
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jalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan jaring yang dipakai oleh nelayan 

tradisional. Pukat harimau menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. 

Karena pukat harimau menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar 

laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu 

karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut .
6
 

Sumber perusak utama dari pukat harimau adalah lubang bukaan jaring 

yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret 

sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu 

karang akan terseret secara bersamaan sehingga mengganggu atau bahkan 

merusak area dasar laut, dan jelas ini berdampak pada penurunan keanekaragaman 

spesies dan perubahan ekologi organisme lautan.
7
  

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) mengantongi nama dua 

provokator dalam kasus penyerangan terhadap Kantor Direktorat Kepolisian 

Perairan (Polair) Satuan Perairan Pasuruan, Selasa (21/13). Akibat hasutan dua 

orang itu, markas Polair Lekok, Pasuruan rusak berat akibat tindakan anarkis 

ratusan warga yang tak terima dengan penahanan dua nelayan yang ditangkap 

akibat mencari ikan dengan menggunakan pukat harimau. "Aparat sudah 

menetapkan dua tersangka dan dua provokator dalam kasus pengrusakan markas 

Polair Lekok. Tapi, kami tak bisa mengungkapkannya sebab masih diselidiki lagi 

kasusnya," terang Kepala Polda Jatim, Irjen Badroddin Haiti, Kamis (23/13).     

Badroddin mengatakan dalam peristiwa pengusakan Markas Polair Leko itu, 

                                                           
6
 Pukat Harimau dan Efeknya Terhadap Kelestarian Laut,  http://www.kaskus.co.id , tanggal Akses 

6 juli 2015 
7
 Kaskus, Pengertian Pukat harimau, http://www.kaskus.co.id , tanggal akses 24 juni 2015 
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massa yang memprotes penahanan dua nelayan itu juga merusak kantor Pengelola 

Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lekok, aula, mushala, dan dua sepeda motor 

milik PPI dan polisi. Menurutnya, tindakan polisi sudah benar, karena polisi sudah 

bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat yang melarang 

penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan. 

"Menggunakan pukat untuk mencari ikan itu pelanggaran hukum, karena 

dampaknya merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Jadi, pelarangan itu 

bukan diskriminasi, melainkan untuk menyelamatkan lingkungan," tegasnya. 

Badroddin mengungkap akan mendukung langkah DKP setempat untuk 

melakukan sosialisasi tentang pelarangan penggunaan pukat harimau untuk 

kepentingan semua nelayan. "Kami akan melakukan sosialisasi dengan 

menggandeng DKP. Untuk keamanan markas, kami masih menyiagakan belasan 

anggota Brimob Polda Jatim di sana,” ujarnya.
8
 

Pasal yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pasal  85 yang berbunyi. 

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 

menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan 

ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan 

ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan 

persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau 

alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”
9
 

Pasal 9 

“Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk 

diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor”. 

 

                                                           
8
 Republika Online, Polda Jatim Berhasil Identifikasi Dua Provokator, http://www.republika.co.id, 

Tanggal Akses 23 juni 2015 
9
Pasal 85,  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 
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Penegakan hukum untuk pasal ini perlu dilakukan mengingat pentingnnya 

pelestarian alam laut yang nantinya juga tetap memberi manfaat bagi manusia 

pada umumnya dan nelayan khususnya. Kesadaran dan komunikasi yang efektif  

terutama penegakan hukum pada orang-orang yang masih awam hukum maupun 

yang telah mengerti tetapi tetap saja melanggar penting dilakukan. Berdasarkan 

hal tersebut di atas peneliti mengambil judul: Analisis Yuridis Sosiologis 

Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Tindak Pidana Menggunakan Pukat 

Harimau Dalam Penangkapan Ikan di Laut.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan larangan penggunaan alat penangkapan 

ikan yang menggunakan alat pukat harimau?  

2. Bagaimana kendala dan upaya apa yang dilakukan Polair Pasuruan dalam 

menegakkan pasal 85 jo 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 

Perikanan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dilakukanya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk 

mencapai tujan berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan larangan penggunaan alat 

penangkapan ikan yang menggunakan alat pukat harimau. 
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2. Untuk mendeskripsikan kendala dan upaya yang dilakukan Polair Pasuruan 

dalam menegakkan pasal 85 jo 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

Tentang Perikanan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan baru guna menambah 

wawasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga sebagai  prasyarat 

akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang ilmu hukum. 

2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami permasalahan yang diangkat 

yaitu implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 

3. Bagi kepolisian   

Adanya penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan satu peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga 

dapat menimalisir kesalahan agar dapat tercapainya asas keadilan, asas 

kemanfaatan dan asas kepastian hukum. 

4. Bagi civitas akademik  

Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum 

yakni khususnya hukum pidana yakni tentang seragkaian penyidikan  Polair 

dalam hal penangkapan ikan dengan menggunakan alat pukat harimau. 
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5. Untuk membeikan gambaran secara realistis dan solusi apa yang dilakukan 

aparat penyidikan Polair dalam hal penangkapan ikan dengan menggunakan 

alat pukat harimau 

 

E. Metode Penulisan Hukum 

1. Metode Penelitian    

Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 

meneliti pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, dan fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan berkaitan dengan larangan pengunaan pukat harimau 

untuk mencari ikan.  

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum 

Polai Polres Pasuruan, karena di wilayah tersebut nelayan masih 

menggunakan alat pukat harimau. Ketersediaan data berupa kasus-kasus yang 

serupa juga merupakan salah satu alasan dipilihnya lokasi penelitian di 

wilayah ini.   

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah 

yang menjadi pokok bahasan, yaitu diperoleh melalui wawancara dengan 

Kepala Satuan Polair Polres Pasuruan untuk mencapai tujuan penelitian 

serta perundang-undangan yanng berhubungan dengan tindak pidana 

perikanan.  
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b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari

berbagai sumber pustaka atau literatur serta sebagai penunjanng

kelengkapan data skunder berupa hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview yaitu suatu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait

seperti wawancara dengan Kepala Satuan Polair Polres Pasuruan.

b. Studi dokumen yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh

para pihak dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian serta

ditambah dengan penelusuran perundang-undangan.

c. Studi kepustakaan adalah dengan melakukan pencurian atau penelusuran

bahan kepustakan  berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal.

d. Penelusuran internet atau studi website untuk melegkapi bahan hukum

yang lain.

5. Teknik analisa data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara,

dokumentasi, maupun penelusuran internet telah dirasa cukup, maka penulis

menggunakan analisa deskripsi kualitatif yang artinya mendeskripsikan atau

menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan dan mendalami

mengenai persoalan yang dikaji dari aspek perundang-undangan.
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHUULUAN 

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat keseluruhan isi skripsi yang 

terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA/TEORI 

Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dan skripsi ini yang 

meliputi tinjauan umum teori efektifitas hukum, pukat harimau, pukat hela, 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015,  Perpres Nomor 

39 Tahun 1980 Tentang Penyidik, Pasal 85 jo 9 Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 Tentang Perikanan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis menguraikan dan 

membahas mengenai serangkaian  tindak  penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang dalam kasus tindak pidana pelanggaran 

menggunakan pukat harimau berdasarkan Pasal 85 jo 9 Undang-Undang 

Perikanan di Polair Polres Pasuruan.  

BAB IV PENUTUP  

Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan permasalahan yang telah dipaparkan dari hasil penelitian di atas . 

 

 


