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A. Latar Belakang 

 Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 

lebih dari 13.466 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah 

Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra 

Pasifik. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km² dan luas perairannya 

3.257.483 km². Panjang garis pantai Indonesia mencapai 95.181 km, yang 

menempatkannya pada urutan keempat dalam daftar urutan negara dengan garis 

pantai terpanjang didunia versi PBB pada tahun 2008. Pada wilayah daratan, sebesar 

27 % atau sekitar 0,54 juta km2 merupakan perairan umum (sungai, rawa, danau, dan 

waduk).1 

 Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah 

perairan, memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah seperti : tambang 

minyak, mutiara, dan ikan. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam 

perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun 

beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Untuk dapat 

melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana di maksud, diperlukan suatu 

aturan atau hukum yang memadai guna menjaga sumber daya ikan agar dapat 

dimanfaat secara optimal dan lestari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 

1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung 

                                                 
1 Tim BNPB, 2011, Indeks Rawan Bencana Indonesia, BNPB, Jakarta, hlm. 1. 
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didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, negara telah 

membentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian 

peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan, dan pada tahun 2009 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia melakukan revisi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan. 

 Kehadiran undang-undang perikanan diharapkan dapat menjamin 

penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Indonesia secara optimal 

dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan 

dan lingkungannya. Untuk menjamin hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana 

secara khusus, diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana 

tersebut antara lain mengatur tindak pidana penggunaan bahan yang dapat 

membahayakan kelestariaan sumber daya ikan, penggunaan alat penangkapan ikan, 

pencemaran/kerusakan sumber daya ikan lingkungannya, tindak pidana yang 

berhubungan dengan pembudidayaan, dan tindak pidana lainnya. 

 Dengan adanya undang-undang perikanan ini seharusnya dapat 

mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. 

Namun kenyataan dilapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan 
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pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada disektor perikanan. Seperti pencurian 

ikan (illegal fishing) yang dilakukan kapal asing di peraiaran Indonesia, melakukan 

penangkapan ikan tanpa izin, mengunakan  izin palsu, menggunakan alat tangkap 

yang dilarang, menangkap jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin, 

menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, dan masih banyak lagi modus yang 

dilakukan pelaku kejahatan perikanan. 

 Adapun faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan 

di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi 

perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan 

perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat 

dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, antara lain:2 

1. Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia 

menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini 

mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal 

atau illegal. 

2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (whole fish) di negara lain 

dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus 

pendapatan. 

3. Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia 

masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk 

konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara 

tersebut tetap bertahan. 

4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan 

khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas 

dibandingkan kebutuhan untuk mengawasai daerah rawan. Luasnya wilayah laut 

yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE 

Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (High Seas) telah menjadi magnet 

                                                 
2 Muhtar, Aspek Hukum Penenganan Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing) di Indonesia, 

http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html, di akses pada 

tanggal 8 April 2016. 

http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html
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penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan illegal 

fishing. 

5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat 

terbuka (open acces), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (input 

restriction). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi 

Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas. 

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan 

khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru 

terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah 

Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum 

sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih 

diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. 

7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan 

perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal 

pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE. 

 

Tindak pidana perikanan ini tidak saja menimbulkan kerugiaan pada negara, 

tetapi juga telah merugikan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak pelaku 

usaha di bidang perikanan lainnya. Untuk itu upaya penenganan tindak pidana di 

bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang 

pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan 

perikanan. 

Penanganan tindak pidana di bidang perikanan dilaksanakan melalui dua cara, 

yaitu pencegahan tindak pidana perikanan dan penanganan kasus tindak pidana 

perikanan. Pencegahan dilaksanakan, baik berupa pengawasan sumber daya kelautan 

dan perikanan terpadu dari aparat yang terkait maupun berupa pengawasan perizinan, 

baik terkait izin usaha maupun armada perikanan. Sementara itu, untuk penanganan 

kasus tindak pidana perikanan, dalam hal ini dikategorikan menurut lima tahapan, 
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yaitu penangkapan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan 

pengadilan.3 

Dalam hal penegakan hukum perikanan, ada tiga instansi yang berwenang 

untuk melakukan penyidikan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan 

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi pada forum 

koordinasi yang dibentuk oleh menteri dalam penanganan penyidikan tindak pidana 

di bidang perikanan. 

Tindak pidana perikanan tidak hanya terjadi di wilayah kelautan Republik 

Indonesia, akan tetapi juga terjadi di perairan umum seperti sungai, danau, dan rawa. 

Khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang sebagian wilayahnya merupakan 

sungai dan rawa masih marak terjadi tindak pidana perikanan, sebagaimana yang 

dikemukakan Bapak Iskandar Permana, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendali 

Sumber Daya Perikanan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan 

Selatan yang menyatakan bahwa penangkapan ikan yang melanggar aturan atau liar 

masih marak terjadi di Kalimantan Selatan baik di perairan umum maupun perairan 

laut. Pengangkapan ikan liar di perairan umum lebih banyak terjadi di wilayah 

                                                 
3 Freshty Yulia Arthatiani, "PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PERIKANAN 

DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM KASUS IUU FISHING DI INDONESIA", Jurnal 

Widyariset, Volume 17, No. 1, April 2014, hal. 2. 
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“Banua Anam”,4 yang meliputi beberapa kabupaten seperti Hulu Sungai Utara, Hulu 

Sungai Tengah maupun Hulu Sungai Selatan.5 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten yang banyak 

terjadi penangkapan ikan yang melanggar aturan, tindak pidana perikanan ini 

dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti digambarkan dalam 

artikel ini:6 

Diperkirakan, hampir ribuan ikan-ikan yang ada di Danau Bangkau 

ditemukan nelayan mati membusuk. Kematian ikan-ikan ini diduga kuat akibat 

terkena sengatan setrum yang sangat kuat dan tidak sempat diambil oleh pelaku 

penyetruman. Akibat dari penyetruman ini, hasil tangkapan nelayan yang ada di 

Desa Bangkau mulai berkurang. Jika hal ini terus terjadi, maka kedepannya 

Danau Bangkau yang merupakan tempat hidup ikan terbesar di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan (HSS) akan rusak dan tidak memiliki ketersediaan ikan lagi. 

Untuk menyikapi masalah ini, agar tidak terulang, para Nelayan meminta pihak 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten HSS untuk bisa bertindak dengan 

melakukan razia. Pasalnya, jika razia yang hanya dilakukan oleh masyarakat 

desa, ditakutkan akan terjadi perkelahian, apalagi saat ini suasana sudah mulai 

memanas. Jika satu kali saja terjadi perkelahian, maka dipastikan akan terjadi 

bentrok yang tentunya akan mengakibatkan kerugian. Agar tidak terjadi 

masalah besar, maka masyarakat Desa Bangkau dan sekitarnya sangat 

mengharapkan adanya razia yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan 

bersama pihak Kepolisian. 

Dari artekal tersebut dapat diketahui betapa maraknya penangkapan ikan yang 

melanggar aturan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tindakan pelaku melakukan 

penangkapan ikan tersebut akan berdampak pada punahnya sumber daya hayati 

                                                 
4 Banua Anam adalah wilayah gabungan enam kabupaten yang meliputi 1/3 dari wilayah provinsi 

Kalimantan Selatan. 
5 Ulul Maskuriah, 2011, Penangkapan Ikan Ilegal Marak, 

http://www.antarakalsel.com/berita/1545/penangkapan-ikan-ilegal-marak, diakses tanggal 21 januari 

2016,. 
6 Ribuan Ikan Mati di Danau Bangkau, Dokumen Artikel, ditulis tanggal 17 Juli 2011,  

http://www.radarbanjarmasin.co.id/index.php/berita/detail/40/13854, diakses tanggal 2 februari 2013. 
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sehingga selain merusak lingkungan dan habitatnya juga akan mengakibatkan 

penurunan produktivitas ikan di daerah ini. 

Berdasarkan pada uraian diatas, yang menjadi latar belakang bagi penulis 

untuk mencoba mengetahui serta menganalisis sebab pelaku melakukan tindak pidana 

perikanan di perairan umum tepatnya di daerah perairan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “TINJAUAN 

KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN  

(Studi Tentang Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian tugas akhir ini batasan 

permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah : 

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan 

oleh pelaku tindak pidana di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan? 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan 

permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini. 

1. Mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana di bidang 

perikanan yang umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana di daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

perikanan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

3. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penegak hukum 

dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum 

pidana dibidang perikanan di Indonesia, baik dalam kerangka hukum pidana 

materil maupun hukum pidana formil.  
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta aparat 

penegak hukum pidana (instansi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia) dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana di bidang perikanan di Indonesia. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Objek masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana 

Perikanan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosialogis 

(empiris).  Yuridis berarti bahwa dalam penelitian dilandaskan pada peraturan 

perundangan yang berlaku, sedang sosiologis berarti bahwa penelitian dilakukan 

terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian difokuskan 

pada penelitian lapangan (field research) untuk mencari jawaban terhadap 

permasalahan.7 

 Penelitian hukum sosiologis (empiris) mempunyai objek kajian  mengenai 

perilaku masyarakat. perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang 

timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul 

                                                 
7 Muslan Abdurrachman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, hlm. 

94 
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sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan 

perundangan-undangan dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai 

bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan hukum positif. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian 

ini adalah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan 

meliputi Pemerintah Daerah Kab. Hss / Dinas Perikanan dan Peternakan, Polres 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta masyarakat yang tergabung dalam 

Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwakmas).  

 Alasan diambilnya lokasi penelitian ini adalah karena Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang 

mempunyai perairan umum sebesar 80.790 hektar yang merupakan kawasan 

rawa (60.667 hektar) dan sungai (20.093 hektar). Dengan luas perairan umum 

tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi dibidang perikanan. 

Danau Bangkau yang merupakan tempat hidup ikan terbesar di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan (HSS) diperkirakan, hampir ribuan ikan-ikan yang ada di Danau 

Bangkau ditemukan nelayan mati membusuk. Kematian ikan-ikan ini diduga 

kuat akibat terkena sengatan setrum yang sangat kuat dan tidak sempat diambil 

oleh pelaku penyetruman. Akibat dari penyetruman ini, hasil tangkapan nelayan 

yang ada di Desa Bangkau mulai berkurang. Jika hal ini terus terjadi, maka 

kedepannya Danau Bangkau yang merupakan tempat hidup ikan terbesar di 
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Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) akan rusak dan tidak memiliki 

ketersediaan ikan lagi.  

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sebagai 

berikut : 

a.   Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data 

primer ini diperoleh melalui observasi maupun wawancara8. Sumber data 

primer meliputi hasil wawancara dengan pihak terkait, yaitu Pemerintah 

Daerah Kab.Hss / Dinas Perikanan dan Peternakan, Polsek Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan, pelaku tindak pidana perikanan dan masyarakat yang 

tergabung dalam Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwakmas).  

b.   Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber 

data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal 

penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar maupun sumber tertulis lainnya 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder ini meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

                                                 
8 Roni Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Bogor, 

hlm. 24. 
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4. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 

5. Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan. 

6. Perda Kab. Hss No. 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya 

Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas 

atau Sejenisnya.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a) Teknik Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan teknik:  

a. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber 

langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Antara lain Bapak 

Akhmad Rizal.A.Md selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ibu Ir. Siti 

Nurhamidah selaku Kabid Perlindungan Perikanan Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Pelaku Tindak Perikanan 

di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Wawancara dilakukan secara informal (santai) dan dapat pula secara 

formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. 

b. Observasi yaitu penelitian melakukan kegiatan pengamatan dan 

mendeskripsikan keadaan baik obyek maupun subyek di lokasi penelitian. 
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c.  Studi Dokumentasi, Yaitu Peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi 

lewat pengambilan gambar secara langsung di lokasi penelitian. Seperti 

Data Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tahun 2015, Putusan 

Pengadilan Negeri Kandangan terkait tindak pidana perikanan, Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang 

Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan 

Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya, Keputusan Bupati Nomor 64 

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan 

Penenganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan, dan Keputusan Bupati Nomor 180 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bidang 

Pengawas Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

d. Studi Kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan 

melalui penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari 

literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan 

pembanding dan kajian pustaka. 

e. Pencarian melalui Internet, yaitu dengan mempelajari dan mengutip 

berbagai informasi dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Untuk memperoleh data sekunder, penelitian menggunakan teknik yaitu: 
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a. Membaca dan mencatat literatur-literatur maupun karya ilmiah, peraturan 

perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya 

dengan tindak pidana perikanan. 

b. Mempelajari dan mengidentifikasikan dokumen-dokumen, atau berkas-

berkas yang dapat memberikan masukan yang berharga sehubungan 

dengan permasalahan yang dibahas.  

5. Analisis Data  

 Di dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analistis yang dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dan dipecahkan 

sesuai dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek, objek penelitian 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.9  

Permasalahan yang ada dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan kerangka teori 

pada tinjauan pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang akan 

dilakukan. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dianalisa secara content 

analysis. R Holsti menyatakan content analysis adalah suatu teknik penelitian 

yang bertujuan membuat kesimpulan secara objektif dan sistematik dalam 

mengidentifikasikan ciri khusus dari suatu pernyataan.10 

 

 

                                                 
9 Suharsini Arikunto, 1988, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineke Cipta, Jakarta, 

hlm. 236. 
10 Ibid. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara beruntun. 

Mulai BAB I sampai dengan BAB IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, 

Manfaat Penulisan, Metode  Penulisan, Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa teori dan tinjauan yang 

berkaitan dengan judul penelitian yang diambil yaitu Tinjauam 

Umum tentang Perikanan, Tindak Pidana Perikanan, Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Perikanan, Tinjauan Peraturan Daerah terkait 

Pengelolaan Perikanan, Tinjauan Kriminologi, Upaya 

Penanggulangan Kejahatan. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian mengenai modus 

operandi tindak pidana di bidang perikanan yang umumnya 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana di daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana perikanan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beserta 

upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan. 
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BAB IV  : PENUTUP  

Pada bab terakhir ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran 

dari uraian pada bab-bab yang telah disusun oleh penulis 

berdasarkan data – data yang telah diperoleh oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


