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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelago State)1 yang memiliki 

kepulauan terbesar di dunia berjumlah 13.466 pulau.2 Dengan potensi fisik sebesar 

ini, Indonesia dikaruniai pula dengan sumber daya perikanan dan kelautan yang 

besar,baik berupa sumber daya alam terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, 

hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), maupun sumber 

daya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi). 

 Sebagai negara yang memiliki belasan ribu pulau dan wilayah laut yang luas, 

Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjaga wilayah kelautan serta memajukan 

kemaritiman namun semua itu tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang ada di 

dalam menjaga keamanan di sektor kelautan, seperti melaksanakan penjagaan, 

pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan 

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan cara menyinergikan dan 

memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait dan memberikan bantuan 

pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia. 

                                                           
1IndonesianVancouver, Land , diakses dalam 
http://www.indonesiavancouver.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=33
( 10/04/2016, 10.37 WIB) 
2Badan Informasi Geospasial, Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat, 
diakses dalamhttp://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-
yang-terdaftar-dan-berkoordinat, (10/04/2016, 10:52 WIB) 

http://www.indonesiavancouver.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=33
http://www.indonesiavancouver.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=33
http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat
http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat
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Dengan wilayah perairan yang luas serta potensinya yang besar merupakan 

tantangan dan tanggung  jawab yang besar pula bagi Indonesia untuk dapat menjaga 

keamanan wilayah lautnya dari ancaman, adapun salah satu ancaman di kelautan 

Indonesia yaitu maraknya praktek Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal asing 

illegal. praktik Illegal Fishing berdampak sangat besar tehadap kerugian negara 

Indonesia, Berdasarkan data Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2013, lebih dari 30,4 persen terumbu karang 

Indonesia dalam kondisi rusak, 3 serta tindakan Illegal Fishing yang dilakukan oleh 

kapal asing illegal memberikan dampak berat terhadap nelayan Indonesia,dampak 

yang dirasakan oleh nelayan adalah berkurangnya hasil tangkap nelayan lokal yang 

rata-rata masih menggunakan alat tangkap biasa,dengan berkurangnya hasil 

tangkapan maka mengurangi penghasilan para nelayan lokal, sehingga hampir 

70%nelayan diseluruh indonesia hidup miskin dan menderita,dampak yang lebih luas 

adalah kerugian negara akibat Illegal Fishing dikarenakan banyaknya ikan yang telah 

dicuri sehingga pendapatan negara dari sektor perikanan juga menurun tajam.4 

 Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing ini menggunakan 

teknologi lebih modern sehingga hasil tangkapannya lebih banyak dibandingkan 

nelayan Indonesia yang masih menggunakan peralatan tradisional. Salah satunya 

negara yang berasal dari Asia Timur, sebagai penghasil dan penyumbang hasil 

                                                           
3Srisiti, Aktivitas Manusia Sebabkan Kerusakan Permanen Terumbu Karang, diakses dalam 
http://www.oseanografi.lipi.go.id/berita_detail.php?id=688, diakses pada( 10/04/2016, 11.15 WIB) 
4Sudarso, Tekanan kemiskinan struktural komunitas nelayan tradisional di perkotasan, Journal 
Universitas Airlangga, Vol. 20 / No. 2 / Published : 2007-04, Surabaya: FISIP, hal.2. 
 

http://www.oseanografi.lipi.go.id/berita_detail.php?id=688
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tangkapan laut terbesar di dunia mempunyai teknologi lebih maju untuk menangkap 

ikan dibandingkan dengan Indonesia. Mereka dalam memperoleh hasil tangkapanya 

banyak melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.Salah satu contohnya 

pada Kepulauan Natuna banyak sekali terjadi Illegal Fishing yang dilakukan oleh 

nelayan-nelayan Asing,maka tidaklah mengherankan melihat kondisi kemiskinan 

nelayan indonesia semakin parah akibat Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal 

asing illegal dari negara lain.Serta Menurut laporan Dirjen Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

Syahrin Abdurrahman mengatakan bahwa sulitnya pengaturan dalam pemanfaatan 

sumber daya alam dan pengelolaan hasil kelautan ini merupakan dampak dari 

maraknya praktik pencurian ikan, sejauh ini telah banyak kerusakankerugian dari 

praktik Illegal Fishing ini diperkirakan hingga mencapai RP.300 triliun per tahun.5 

Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menjelaskan 

mengenai peraturan dan larangan penangkapan ikan masih memiliki banyak celah 

karena undang-undang ini tak memiliki keberpihakan dan perlindungan terhadap 

nelayan tradisional serta  lemahnya pengakuan dan perlindungan terhadap perairan 

tangkap tradisional yang membuat leluasanya  kegiatan Illegal Fishing, sehingga 

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional 

Indonesia (KNTI), dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim 

                                                           
5Wiji Nurhayati, Banyak Ikan Laut Dimaling, Ini Kerugian-kerugian Indonesia, diakses dalam 
http://finance.detik.com/read/2014/07/08/113235/2631011/4/banyak-ikan-laut-dimaling-ini-kerugian-
kerugian-indonesia, diakses pada (10/04/2016, 19:05 WIB) 

http://finance.detik.com/read/2014/07/08/113235/2631011/4/banyak-ikan-laut-dimaling-ini-kerugian-kerugian-indonesia
http://finance.detik.com/read/2014/07/08/113235/2631011/4/banyak-ikan-laut-dimaling-ini-kerugian-kerugian-indonesia
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(COMMIT) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali undang-undang no 31 tahun 

2004. 

Diperkuat dengan revisi undang-undang yang baru  undang-undang nomor 45 

tahun 2009 yang berisikan, “Setiap orang dilarang 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 

membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta sebagai penegasan yang dilakukan 

diambil untuk menindak tegas nelayan asing dari negara lain yang telah melanggar 

batas-batas wilayah laut yang ada. 

Ketua Dewan pembinaan kesatuan nelayan tradisional (KNTI) M.Riza 

Damanik mengatakan,6 dengan mengadopsi nilai-nilai perlindungan terhadap nelayan 

kecil dapat membantu kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia 

sehingga dapat mempercepat perbaikan kebijakan di dalam sektor kelautan serta 

membantu pemerintah  dalam menyusun kebijakan untuk melindungi nelayan 

Indonesia. 

Organisasi massa nelayan dan petambak Indonesia dalam pidatonya pada 

tanggal 17 juni 2014 menyatakan bahwa7 KNTI memberikan apresiasi kepada Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla atas keberaniannya membawa isu-isu minor (Kelautan, 

                                                           
6
 KNTI, Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Kecil Bantu Indonesia, diakses dalam 

http://knti.or.id/instrumen-internasional-perlindungan-nelayan-kecil-bantu-indonesia/ , diakses pada, 
(03/03/2017, 09:00 WIB) 
7
 Ibid 

http://knti.or.id/instrumen-internasional-perlindungan-nelayan-kecil-bantu-indonesia/
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perikanan, dan kenelayanan) dalam rangka untuk menyejahterakan nelayan 

Indonesia.  

Tindakan kejahatan laut yang terjadi pada kelautan Indonesia khususnya 

Illegal Fishing telah menjadi sebuah ancaman yang serius sehingga memerlukan 

perlindungan secara tepat untuk menyelamatkan kelautan di wilayah Indonesia, Pada 

20 0ktober 2014 dalam pidato pelantikan kenegaraan presiden Joko Widodo, beliau 

menegaskan tentang pentingnya keamanan kelautan yang dimiliki oleh Indonesia 

serta pemanfaatan secara tepat dan efisien, yang berisikan,8 "bahwa kejayaan 

Indonesia berada pada kekuatan kelautan dan negara harus bekerja dengan sekeras-

kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, karena selama ini 

haluan kebijakan Indonesia tidak terfokus terhadap sektor kelautan namun lebih 

condong kepada sektor pembangunan. Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang 

lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber 

penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang 

menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi tugas bagi pemerintah untuk 

mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim. Karena dengan kembali 

pada kelautan, Indonesia akan memperoleh kejayaannya kembali.  

Melalui instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato 

pelantikannya, tindakan pengamanan kelautan lebih diperketat dan diperkuat dengan 

menambah infrastruktur dan armada kelautan untuk membendung ancaman-ancaman 

                                                           
8DetikNews,Ini Pidato Lengkap Jokowi Saat Pelantikan Presiden, diakses dalam 
http://news.detik.com/berita/2723911/ini-pidato-lengkap-jokowi-saat-pelantikan-presiden (11/04/2016, 
08:45 WIB) 

http://news.detik.com/berita/2723911/ini-pidato-lengkap-jokowi-saat-pelantikan-presiden
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di kelautan dengan melakukan tindakan berupa pembakaran /atau penenggelaman 

kapal perikanan yang berbendera asing sebagai bentuk tindakan preventif. Sekretaris 

Kabinet Andi Widjajanto mengatakanbahwa akan adanya rencana pembelian yang 

dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 147 kapal patroli laut guna 

mendukung pengawasan lautan serta membantu upaya pemberantasan pencurian ikan 

di kawasan perairan Indonesia, 9 serta penunjukan menteri perikanan dan kelautan 

yaitu Susi Pudjiastuti sebagai penanggung jawab dalam mengatasi permasalahan pada 

kelautan Indonesia.10 Sehingga dengan kebijakan yang adadapat memberikan 

perlindungan di kelautan Indonesia mengenai berbagai perihal ancaman kejahatan 

yang akan dihadapi. Hal inilah yang menjadi menarik bagi peneliti untuk 

menganalisis alasan dikeluarkannya kebijakan penenggelaman kapal asing illegal 

pada masa pemerintahan Joko Widodo sehingga dapat meminimalisir kasus Illegal 

Fishing yang ada di Indonesia serta memberikan solusi yang tepat pada permasalahan 

kelautan Indonesia. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa Indonesia mengeluarkan 

kebijakan penenggelaman kapal asing penangkap ikan illegal? 

 

                                                           
9Muhammad Razi Rahman, Pemerintah akan perkuat armada pengawasan maritime, diakses dalam  
http://www.antaranews.com/berita/469414/pemerintah-akan-perkuat-armada-pengawasan-maritim 
(11/04/2016, 09:06 WIB) 
10Wiji Nurhayat,  http://finance.detik.com/read/2014/10/27/153912/2730854/4/hari-pertama-jadi-
menteri-perikanan-susi-pudjiastuti-banjir-karangan-bunga, diakses pada tanggal (11/04/2016, 09:21 
WIB) 
 

http://www.antaranews.com/berita/469414/pemerintah-akan-perkuat-armada-pengawasan-maritim
http://finance.detik.com/read/2014/10/27/153912/2730854/4/hari-pertama-jadi-menteri-perikanan-susi-pudjiastuti-banjir-karangan-bunga
http://finance.detik.com/read/2014/10/27/153912/2730854/4/hari-pertama-jadi-menteri-perikanan-susi-pudjiastuti-banjir-karangan-bunga
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai alasan 

Indonesia dalam penenggelaman terhadap kapal nelayan asing Illegal pada masa 

pemerintahan Joko Widodo, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan 

hukum/undang-undang bagi kapal asing illegal dan dampak dari Illegal Fishing 

terhadap sumber daya kelautan,kesehjateraan nelayan serta solusi dari pemerintah 

terhadap nelayan Indonesia atas tindakan Illegal Fishing yang dilakukan kapal asing 

Illegal di kelautan Indonesia pada era Joko Widodo. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi akademisi dalam memahami 

alasan dibalik pengambilan kebijakan penenggelaman kapal asing illegal di Indonesia 

pada Pemerintahan Joko Widodo dan tindakan tegas dilakukan dalam memberantas 

Illegal Fishing serta keefektifan kebijakan kelautan dalam mengatasi kejahatan laut 

yang ada. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi 

akademisi yang pada nantinya dapat memberikan dan dapat memperkaya referensi 

dalam penelitian yang serupa di masa yang akan datang.  

B. Manfaat praktis 

 Penelitian ini bagi  penulis  merupakan  alasan pemerintah Indonesia dalam 

membentuk  pemahaman  yang  lebih  baik tentang kebijakan penenggelaman kapal 

asing illegal pada masa pemerintahan Joko Widodo. Selain itu,  penelitian  ini 
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diharapkan  bisa  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam melindungi  

keamanan kelautan Indonesia dari Illegal Fishing agar para nelayan Indonesia dapat 

merasakan kembali hak-hak mereka dalam menikmati sumber daya kelautan di 

Indonesia serta untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap nelayan lokal dalam 

mengatasi kemiskinan akibat dampak Illegal Fishing. memberikan pemahaman 

wawasan bagi masyarakat umum dalam rangka untuk lebih mengetahui alasan 

kebijakan penenggelaman kapal asing illegal yang dilakukan Indonesia pada masa 

pemerintahan Joko Widodo, Serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam  mengtatasi Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia. 

1.4  Penelitian Terdahulu 

Richarunia Wenny Ikhtiari11, dalam penelitiannya yang berjudul Strategi 

keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi ancaman non-traditional 

Security, studi kasus : Illegal Fishing periode tahun 2005-2010 penelitian ini 

menjelaskan mengenai Posisi strategis yang dimiliki Indonesia yang memiliki 

peranan penting dalam stabilitas bidang ekonomi dan militer, serta kendala bagi 

Indonesia maupun negara-negara di berbagai kawasan untuk memanfaatkan lalulintas 

perdagangan melalui laut. Selain sebagai jalur laut strategis, sumberdaya kelautan 

yang melimpah bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi yang 

berlebihan serta terjadi ketidak seimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan 

mengalami kerugian dari segi perekonomian. Meningkatnya ancaman non-tradisional 

                                                           
11Richarunia Wenny Ikhtiari(0806482245),2011, Strategi keamanan maritim Indonesia dalam 
menanggulangi ancaman non-traditional Security, studi kasus : Illegal Fishing periode tahun 2005-
2010, Tesis Jurusan Hubungan Internasional, FISIP- Universitas Indonesia 
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yang berasal dari dalam negara (internal) maupun luar negara (external), khususnya 

melalui jalur laut Indonesia,menuntut Indonesia lebih berperan aktif dalam patroli 

pengawasan, pencegahan dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi konflik 

seperti pelanggaran wilayah (illegal entry), IUU Fishing (Illegal Unregulated 

Unreported Fishing), kejahatan lintas negara (transnational crime), separatisme dan 

sengketa wilayah yangberpotensi pada level ancaman terhadap keamanan negara 

yang berimplikasi pada tatanan regional maupun internasional. 

Perkembangan isu kemaritiman turut serta merubah konsep kemaritiman 

terhadap ancaman yang tidak lagi pada sektor militer antar negara saja, akan tetapi 

pertahanan terhadap ancaman non-militer. Ancaman-ancaman yang bersifat 

tradisional, seperti sengketa territorial, mulai dari krisis Sipadan-Ligitan yang kini 

menjadi milik Malaysia hingga perdebatan Blok Ambalat yang belum terselesaikan, 

hingga isu Illegal Fishing. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai ancaman 

kewilayahan, akan tetapi memunculkan persoalan lainnya yakni masalah ekonomi, 

serta hukum. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama multistates efektif dengan 

menetapkan perbatasan perairan yang jelas, Unsur-unsur tersebut dapat mencegah 

peningkatan ancaman keamanan laut, sehingga Indonesia dapat mewujudkan 

kebijakan laut yang menghasilkan strategi maritim di masa damai maupun perang, 

baik dalam mencegah ancaman yang berdimensi militer maupun non-militer guna 

keamanan laut nasional maupun regional 

Penelitian ini menggunakan Penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk 

menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait 
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dengan pertanyaan penelitiandan kemudian menjelaskan logika empiris yang akan 

diuraikan secara deduktif-induktif 

Penulis juga menggunakan Jurnal dari Poltak Partogi Painggolan12 yang 

berjudul Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi 

Internasionalnya sebagai penelitian terdahulu, penelitian tersebut menjelaskan 

mengenai pembangunan baru Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo yaitu 

Poros Maritim (maritime axis) Dunia. Kebijakan ini mengungkapkan penekanan 

Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa 

pemerintahannya dalam rentang waktu tahun 2015-2019. Kebijakan Maritim Dunia 

pun dibuat dan dikampanyekan sebagai kebijakan pemerintahan dengan menjadikan 

sector maritim sebagai penentu agenda kerja pemerintahan.kebijakan Poros Maritim 

Dunia Pemerintahan yang digagas oleh Joko Widodo mengundang sikap reaktif dari 

negara-negara tetangga hal ini tentu saja dapat mempengaruhi keharmonisan dan 

stabilitas keamanan yang selama ini dalam kondisi kondusif di kawasan Asia 

tenggara dan kawasan lainnya. Kebijakan maritim yang diusung oleh Joko Widodo 

dapat terlihat melalui realisasi dari pemberantasan Illegal Fishing, dan upaya 

mengurangi overfishing dan merehabilitasi kerusakan laut dan lingkungan 

pesisir.sehingga hal ini juga akan membantu pembangunan kekuatan di 

kelautan.Penelitian ini berfokus terhadap pembahasan  secara kritis respons dan 

reaksinegara-negara lain terhadap agenda Poros Maritim Dunia pemerintah baru 

                                                           
12Poltak Partogi Painggolan,2015, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan 
implikasi internasionalnya, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat 
Jenderal DPR RI,2015 
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Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo dan tantangan yang tengah dan akan 

dihadapinya. Hasil dari penelitian ini adalah responyang baik dari berbagai negara di 

kawasan Asia Tenggara terhadap implementasi agenda Poros Maritim Dunia Presiden 

Joko Widodo dan mereka bersikap antusias menyambut proposal proyek-proyek 

infrastruktur maritim yang menawarkan manfaat dan dapat memberi keuntungan yang 

besar bagi perkembangan negara-negara di Asia Tenggara. Penelitian ini 

menggunakan Penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Tujuannya untuk 

menghasilkan laporan penelitian yang memberikan penjelaskan komprehensif dan 

analitis. Pembahasan dan hasil penelitian bersifat kajian atau analisis kritis. Adapun 

pendekatan yang digunakan untuk analisis data adalah pendekatan kualitatif. 

Perbedaan kajian diatas dengan yang diteliti Penulis yaitu kajian diatas membahas 

tentang kebijakan poros maritim dunia dan implikasinya terhadap masyarakat 

internasional, sedangkan penulis lebih membahas mengenai alasan dibalik 

pengambilan kebijakan penenggelaman kapal Asing di Indonesia pada masa 

pemerintahan Joko Widodo 

Selain itu penulis juga menggunakan penelitian dari jurnal milik Makmur 

Keliat yang berjudul Keamanan Maritim dan implikasi kebijakannya bagi 

Indonesia,
13  peneliti menjelaskan mengenai tiga hal penting yaitu, Pertama, konsep 

keamanan maritim bukanlah suatu konsep yang kaku tetapi suatu konsep yang pada 

tataran internasional tengah dikonstruksikan, terdapat kecenderungan kuat bahwa 

                                                           
13Makmur Keliat,2009, Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya 
Bagi Indonesia,Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 1, Juli 2009  
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konsep keamanan maritim dipengaruhi oleh pandangan non-tradisional. Kedua, 

konsep keamanan maritim pada tataran internasional itu telah membawa keterlibatan 

perlunya kesepakatan dan kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk 

mengkonstruksikan tentang keamanan maritim. Ketiga, Indonesia perlu 

mengidentifikasikan zona-zona yang tidak membutuhkan ataupun yang 

membutuhkan kerjasama keamanan maritim dengan pihak luar. Kerangka Konseptual 

yang digunakan oleh peneliti adalah kerangka analisis Barry Buzan, yang dimana 

peneliti ingin menegaskan mengenai tentang masalah keamanan maritim yang ada di 

Indonesia.hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai tentang mekanisme 

operasional yang memungkinkan bagi kerjasama regional ataupun internasional 

dalam upaya kemanan maritim.Perbedaan kajian diatas dengan yang diteliti Penulis 

yaitu kajian diatas membahas tentang kemanan maritim dan implikasinya terhadap 

Indonesia, sedangkan penulis lebih membahas mengenai alasan dibalik pengambilan 

kebijakan penenggelaman kapal Asing di Indonesia pada masa pemerintahan Joko 

Widodo 

Penelitian yang berjudul Kebijakan Kementerian Kelautan tahun 2014-2019 

terhadap praktek Illegal Fishing di Indonesia oleh Rifqi Wahyu Anshari14 dalam 

penelitiannya peneliti menjelaskan mengenai luas wilayah laut Indonesia memerlukan 

pengamanan yang kuat agar dapat meminimalisir ancaman-ancaman kelautan yang 

datang namun pada kenyataannya lemahnya sistem keamanan laut di Indonesia masih 

                                                           
14Rifqi Wahyu Anshari (20110510136), 2015,kebijakan kementerian kelautan tahun 2014-2019 
terhadap praktek Ilegal Fishing di indonesia, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP- 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
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kurang memadai dalam membendung ancaman di kelautan. Kapabilitas militer 

kelautan Indonesia yang masih belum memadai dalam menjaga zona kelautan 

Indonesia yang sangat luas sehingga dengan meningkatkan kapabilitas militer akan 

berdampak sangat baik terhadap kemanan kelautan Indonesia karena jika mempunyai 

militer laut yang memadai, para pelaku Illegal Fisihing akan berpikir ulang untuk 

memasuki wilayah Indonesia. 

Penanganan secara tepat diperlukan Indonesia untuk menangani kasus 

pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa harus mengganggu hubungan 

diplomatik dengan negara yang terlibat Ilegal Fishing, di sisi lain Indonesia juga 

harus melindungi kedaulatan negara dengan menjaga daerah teritorial termasuk laut 

demi menjaga kekayaan alam negara dari ancaman pencurian ikan oleh negara lain 

yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia.  

Ketegasan pemerintah Indonesia juga diperlukan untuk mengurangi pencurian 

ikan di Indonesia, karena kerugian yang dialami Indonesia sangat besar,dengan 

potensi laut indonesia yang sangat luas. Pemberdayaan laut Indonesia harus lebih 

dikembangkan agar wilayah-wilayah laut Indonesia yang sangat luas bisa dikelola 

oleh nelayan lokal indonesia dan kapal asing illegal yang ingin melakukan tindakan 

Illegal Fishing tidak dapat memasuki wilayah Indonesia. 

Penanganan kasus Illegal Fishing pada pemerintahan Joko Widodo yaitu 

kebijakan penenggelaman kapal kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan 

Indonesia merupakan gagasan tegas untuk mengurangi kerugian yang didapat 

Indonesia karena kekayaan laut yang dicuri oleh nelayan asing 
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Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan terkait dengan IUU fishing 

ataupun yang sejenisnya merupakan masalah yang kompleks, masalah  Illegal 

Fishing bisa teratasi ketika  pemerintah   melakukan   beberapa perubahan  di Bidang 

kelautan. Misalnya dalam keamanan kelautan, pengadaan kapal-kapal patroli yang 

modern  ataupun  tindakan  hukum  yang  tegas  dan  jelas.  Sehingga kapal  asing 

yang melakukan Illegal Fishing jera. 

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan konsep politik luar negeri dan 

kemanan nasional dalam menganalisa permasalahan yang ada, dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Juga dengan penelitian Dwi Astuty15 yang berjudul Upaya Pemerintah 

Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing di perbatasan laut antara Indonesia-

Australia, fokus dalam penelitian ini yaitu tentang hubungan kerjasama  dalam  

keamanan  maritim salah  satunya  yaitu  dalam mengatasi Illegal Fishing yang 

terjadi di laut perbatasan antara Indonesia-Australia serta dalam  menghadapi  

tantangan  yang  serupa  dalam  hal Illegal  Fishing yang dilakukan kapal asing, 

kerjasama ini diharapkan dapat menyelesaikan   masalah   ini   dengan   jauh   lebih   

efektif. Metode konseptual yang digunakan peneliti untuk menganalisa masalah ini 

adalah Kerjasama Bilateral dan Kepentingan Nasional dalam upaya untuk mencapai 

tujuan penganan atas masalah Illegal Fishing. 

                                                           
15 Dwi Astuty (20070510056), 2013, Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing di 
perbatasan laut antara Indonesia-Australia, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP- 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
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Penelitian yang berjudul “Kebijakan Sekuritisasi Maritim Indonesia melalui 

penenggelaman kapal asing illegal pada masa pemerintahan Joko Widodo” peneliti 

mendapatkan kesimpulan sementara yaitu bahwa tingkat kemiskinan yang melanda 

nelayan Indonesia disebabkan oleh faktor kultural dan structural yang selama ini 

dirasakan oleh para nelayan lokal serta dampak dari Illegal Fishing yang dilakukan 

oleh para nelayan asing justru memperparah keadaan yang ada , hal inilah yang  

menjadi pemicu dibuatnya sebuah kebijakan bagi kelautan Indonesia untuk 

mengamankan kelautan dari ancaman-ancaman kejahatan laut dengan harapan 

Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat laut untuk meningkatkan perekonomian 

negara serta melindungi para nelayan lokal dari tekanan yang diberikan oleh nelayan 

asing yang mencuri hasil kekayaan laut dalam skala besar-besaran dan kebijakan ini 

diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing. 

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan penelitian terdahulu 

dengan  penelitian  ini,  maka  penulis  membuat  tabel  posisi  penelitian  yang 

berisikan pokok bahasan dalam penelitian terdahulu dari penelitian ini. 

. 

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

No. Peneliti dan Judul 
Penelitian 

Metodologi dan 
Konsep 

Hasil penelitian 

1. 1. 2. Skripsi:  
3. Strategi keamanan 

maritim Indonesia 
dalam menanggulangi 
ancaman non-
traditional Security, 

Metode Eksplanatif  
Konsep Maritime 
Security,  
Konsep Non-
Traditional Security 

  

Kerjasama internasional 
tidak dapat dihindari oleh 
negara atau aktor-aktor 
internasional lainnya. 
Keharusan tersebut 
diakibatkan adanya saling 
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Studi kasus : Illegal 
Fishing periode tahun 
2005-2010 
 
Oleh : Richarunia 
Wenny Ikhtiari 
 
 

Kerjasama multistates 
efektif dengan menetapkan 
perbatasan perairan yang 
jelas, Unsur-unsur tersebut 
dapat mencegah 
peningkatan ancaman 
keamanan laut, sehingga 
Indonesia dapat 
mewujudkan kebijakan laut 
yang menghasilkan strategi 
maritim di masa damai 
maupun perang, baik dalam 
mencegah ancaman yang 
berdimensi militer maupun 
non-militer guna keamanan 
laut nasional maupun 
regional 
.  
  

2. Skripsi :  
Kebijakan Poros 
Maritim Dunia Joko 
Widodo dan Implikasi 
Internasionalnya 
 
 
Oleh : Poltak Partogi 
Painggolan  
 
 
 
 
 
 
 

- Metode Deskriptif 
Analitik 
Pendekatan kualitatif 

-  
Konsep Kerjasama 
Internasional  

Respon yang baik dari 
berbagai negara di kawasan 
Asia Tenggara terhadap 
implementasi agenda Poros 
Maritim Dunia Presiden 
Joko Widodo dan mereka 
bersikap antusias 
menyambut proposal 
proyek-proyek infrastruktur 
maritim yang menawarkan 
manfaat dan dapat memberi 
keuntungan yang besar 
bagi perkembangan negara-
negara di Asia Tenggara. 

3. Jurnal:  
Keamanan Maritim 
dan Implikasi 
Kebijakannya Bagi 
Indonesia 

Metode Konseptual 
-  

Perlunya kesepakatan dan 
kerjasama antara negara-
negara ASEAN untuk 
mengkonstruksikan tentang 
apa yang dimaksud dengan 
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4.  
5. Oleh: Makmur Keliat 
6.  

keamanan maritim itu. dan 
Indonesia perlu 
mengidentifikasikan zona-
zona yang tidak 
membutuhkan ataupun 
yang membutuhkan 
kerjasama keamanan 
maritim dengan pihak luar 

7. 4. Skripsi:  
Kebijakan 
Kementerian Kelautan 
tahun 2014-2019 
terhadap praktek 
Illegal Fishing di 
Indonesia 
 

8. Oleh : Rifqi Wahyu 
Anshari 

- Metode deskriptif 
-  
- Keamanan nasional 

 
- Konsep politik luar 

negeri 

pemerintah   melakukan   
beberapa perubahan  di 
Bidang kelautan. Misalnya 
dalam keamanan kelautan, 
pengadaan kapal-kapal 
patroli yang modern  
ataupun  tindakan  hukum  
yang  tegas  dan  jelas.  
Sehingga kapal  asing yang 
melakukan illegal fishing 
jera. 

9. 5. 10. Skripsi: Upaya 
Pemerintah Indonesia 
dalam mengatasi 
Illegal Fishing di 
perbatasan laut antara 
Indonesia-Australia 
 

 

 

Oleh: Dwi Astuty 
 

- Metode Deskriptif 
-  
- Kerjasama Bilateral 

dan Kepentingan 
Nasiona 

keamanan  maritim salah  
satunya  yaitu  dalam 
mengatasi Illegal Fishing 
yang terjadi di laut 
perbatasan antara 
Indonesia-Australia.dan 
dalam  menghadapi  
tantangan  yang  serupa  
dalam  hal Illegal  Fishing 
yang dilakukan kapal asing, 
kerjasama ini diharapkan 
dapat menyelesaikan   
masalah   ini   dengan   
jauh   lebih   efektif 

11. 6. 12. Skripsi:  
Kebijakan Sekuritisasi 
Maritim Indonesia 
melalui 
penenggelaman kapal 
asing illegal pada 
masa pemerintahan 
Joko Widodo 

 

- Metode Eksplanatif 
 

- Konsep Human 
Security 

Hasil sementara yang 
diperoleh oleh penulis 
adalah bahwa kebijakan 
penenggelaman kapal asing 
merupakan salah satu 
solusi bagi permasalahan 
Illegal Fishing yang 
dilakukan di Indonesia oleh 
para nelayan asing, dengan 
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13. Oleh: Fuad Maulana 

metode ini dharapkan para 
pelaku dapat merasakan 
efek jera atas tindakan yang 
mereka lakukan dan 
dengan kebijakan ini dapat 
meneka dampak kerugian 
yang sangat besar terhadap 
negara Indonesia serta 
memberikan perlindungan 
dan solusi yang tepat bagi 
kelautan Indonesia akibat 
dampak dari Illegal Fishing 

 

1.5 Kerangka Teori/Pendekatan 

Dalam membantu pemecahan masalah, maka penulis membutuhkan kerangka 

berpikir sebagai dasar pembahasan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, 

penulis akan menggunakan kerangka berpikir dari Teori Sekuritisasi yang berfokus 

kepada keamanan manusia (Human Security). 

1.5.1 Teori Sekuritisasi 

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan 

umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh Presiden. Akan tetapi, kebijakan yang 

dikeluarkannya terkadang mempunyai hambatan-hambatan, sehingga perlu mencari 

peluang-peluang yang tepat agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mewujudkan 

tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan, tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat 

Indonesia, karena, pada dasarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 

mengerti keadaan dalam masyarakanya sebelum pengambilan keputusan kebijakan. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan 

yang dipikirkan secara hati-hati oleh seorang pemimpin negara yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan seluruh masyarakat, dengan mengacu pada konsep tentang kebijakan ini, 

maka Presiden Jokowi dalam setiap tindakan pengambilan keputusan, mampu 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam negeri agar dapat 

menghasilkan suatu keputusan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi rakyat 

Indonesia, hal ini bertujuan agar suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden 

Jokowi tidak bertentangan dengan nilai-nilai rakyat Indonesia apalagi sampai 

merugikan rakyat Indonesia. 

Kebijakan maritim yang menjadi landasan kebijakan Indonesia dalam 

mewujudkan maritim yang kuat dan disegani dunia, indonesia melakukan prosedur 

keamanan dalam membendung ancaman-ancaman yang mengintai kelautannya, 

dengan cara melakukan sekuritisasi dalam rangka pengamanan kelautan.  

Dalam proses sekuritisasi, aktor melakukan perluasan cakupan keamanan 

nasional ke dalam berbagai bidang sehingga semua masalah bisa dilihat sebagai 

keamanan nasional melalui proses politik. Inti dari sekuritisasi sendiri adalah 

bergesernya isu yang awalnya hanya isu normal, menjadi isu yang diasumsikan 

urgent dan memerlukan penanganan cepat tanpa peraturan normal dan aturan-aturan 

pembuatan keputusan lainnya.16 Ada beberapa komponen yang mendukung proses 

                                                           
16Rita Taureck, Securitization Theory, presented at the 4th annual CEEISA Convention, University of 
Tartu, 2006 
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tersebut berjalan yaitu; actor, speech act, existential threat, referent object, dan 

audience.17 Seperti namanya actor disini adalah pelaku yang mengusahakan 

sekuritisasi melalui usaha-usaha sosialisasi ide atau yang disebut juga speech act, 

salah satu bentuk speech act adalah Presiden Joko Widodo dimana beliau 

menjelaskan mengenai masalah ancaman di kelautan Indonesia, yang berfokus pada 

masalah Illegal Fishing, dalam pidato Presiden Joko Widodo di London, inggris pada 

forum Marine Environment Protection Committee di Gedung International Maritime 

Organization (IMO).18 Dalam forum internasional tersebut, presiden Jokowi 

menyampaikan bahwa fokus utama Indonesia adalah untuk memberi perhatian khusus 

kepada masalah-masalah kelautan yang terjadi di Indonesia.  

Dengan cara menjelaskan tentang existential threat, yaitu isu-isu ancaman 

eksistensial, isu yang dimaksud adalah ancaman Illegal Fishing yang selama ini 

merugikan negara Indonesia, baik dari segi ekonomi, sumber daya alam, hingga pada 

tahapan tingkat kesehjateraan nelayan Indonesia.  

Diwacanakan kepada audience, atau pihak-pihak yang ingin dipengaruhi oleh 

aktor untuk mempercayai existential threat, pihak yang dimaksud adalah nelayan 

Indonesia, agar masyarakat dapat memahami secara nyata dampak Illegal Fishing 

yang sangat merugikan negara . Hal ini akan berpengaruh pada referent object, yaitu 

pihak yang akan terancam jika isu tersebut tidak disikapi secara serius, objek yang 

                                                           
17 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, (London: 
Lynne Riener Publisher, 1998) 
18 RadarJakarta, Presiden Jokowi Tegaskan Indonesia Tak Tolerir Illegal Fishing, diakses dalam 
http://www.radarjakarta.com/berita-4075-presiden-jokowi-tegaskan-indonesia-tak-tolerir-illegal-
fishing.html , diakses pada (11/04/2016, 09:30 WIB) 

http://www.radarjakarta.com/berita-4075-presiden-jokowi-tegaskan-indonesia-tak-tolerir-illegal-fishing.html
http://www.radarjakarta.com/berita-4075-presiden-jokowi-tegaskan-indonesia-tak-tolerir-illegal-fishing.html
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akan terancam apabila masalah Illegal Fishing di Indonesia kurang diperhatikan 

dampaknya akan sangat merugikan negara dan sector-sektor lainnya, seperti 

kerusakan sumber daya kelautan, hingga dampak pada masyarakat nelayan yang 

kehilangan mata pencahariannya akibat Illegal Fishing. Setiap isu dapat dianggap 

sebagai isu keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh 

masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dengan 

kata lain, isu-isu yang sebenarnyabukan isu keamanan dapat menjadi isu keamanan 

jika terdapat unsur-unsur yangberkaitan dengan ancaman terhadap objek-objek 

tertentu. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang 

dapat mempengaruhi kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman dari luar 

maupun dari dalam.  

Human security yang merupakan bagian dalam teori sekuritisasi kini menjadi 

pandangan untuk melihat kewajiban sebuah negara dalam perwujudan hak-hak warga 

negaranya. Menurut Barry Buzan keamanan Individual dan keamanan negara sebagai 

satu kesatuan aspek yang harus dianalisa dengan cara yang sama. keamanan individu 

sebagai problem sosial dan tidak mudah didefinisikan, namun faktor-faktor 

kehidupan, kesehatan, kedudukan, kekayaan, kebebasan, kemiskinan dan kelaparan 

menjadi masalah ketika rakyat dalam bahaya dan ketakutan saat adanya ancaman.19 

Problem sosial yang muncul merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat 

dihindari. 

                                                           
19Barry Buzan,1983,People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-
Cold War Era, 16 Ship Street, Brighton Sussex, hal.28 
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Permasalahan Illegal Fishing di kelautan Indonesia mengancam beberapa 

sektor kehidupan yang dinyatakan oleh Buzan. 20 Yaitu, dalam:  

1. Sektor ekonomi dimana Indonesia dirugikan triliunan rupiah karena 

aktifitas pelanggaran tersebut perikanan laut merupakan salah satu sumberdaya alam 

yang menjadi potensi ekonomi kelautan menyebabkan para pelaku usaha perikanan 

Indonesia, terutama para nelayan kecil dengan peralatan tangkap ikan yang 

sederharna tidak optimal dalam pendapatan, apabila Illegal Fishing tidak dapat diatasi 

oleh Indonesia, maka akan berdampak pada penghasilan yangdiperoleh oleh sector 

perikanan Indonesia yang memegang peranan penting dalam meningkatkan 

pendapatan negara. 

2. Dalam Sektor Sosial,21 bahwa dengan adanya aktifitas Illegal Fishingakan 

terjadikerentanan sosial terhadap kehidupan nelayan maupun industri perikanan,   

sumber daya perikanan akan menjadi terbatas dikarenakan ekploitasi sumber daya 

kelautan oleh pelaku Illegal Fishing.  

3. Dalam sektor Politik,22 dalam isu ini pemerintah dituntut bekerja keras 

dalam mengupayakan ketiadaan ataupun pengurangan aktifitas Illegal Fishing baik 

melalui kebijakan strategis dalam negeri maupun kerjasama dengan negara lain, 

apabila hal tersebut menghasilkan suatu kebijakan yang dianggap tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan secara signifikan, maka tuntutan masyarakat terhadap 

                                                           
20

Ibid. hal.29 
21Ibid, hal.21 
22Ibid, hal 21 
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keamanan laut dapat bergolak serta dapat memicu Illegal Fishing akan terus 

meningkat karena tidak adanya aturan yang tegas.  

4. Dalam sektor Lingkungan,23 dampak dari Illegal Fishing dapat merusak 

ekosistem laut, mulai dari penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang hingga 

penangkapan ikan berlebih dengan jumlah yang tidak disesuaikan dengan izin yang 

berlaku.  

Permasalahan di dalam negara yang menyangkut masalah, ekonomi,social, 

politik dan lingkungan, merupakan permasalahan penting yang harus segera ditangani 

oleh pemerintah, dari ke empat sektor tersebut tiga diantaranya yaitu sektor 

lingkungan, ekonomi, dan sektor sosial lebih dominan melihat permasalahn yang 

terjadi pada nelayan indonesia akibat dampak Illegal Fishing , permasalan ini terlihat 

jelas dari banyaknya kerugian yang dihasilkan dari tindakan tersebut. 

Sehingga diperlukan tindakan dari negara untuk mengamankan dan 

melindungi nelayan Indonesia dari dampak Illegal Fishing yang merugikan negara 

Indonesia. Keamanan manusia ini mulai menjadi simbol utama bagi national security 

artinya untuk menjaga keamanan negara tidak hanya berfokus pada kemampuan 

militer yang menjaga batas wilayah sebuah negara dari gangguan negara lain. Dengan 

kata lain, segala hal yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan kehidupan dalam 

berbangsa dan bernegara tentunya juga menjadi tanggung jawab nyata sebuah negara 

terhadap warga negaranya. Dalam kasus Illegal Fishing di Indonesia, permasalahan 

ini masih sering dikesampingkan oleh pemerintah yang kurang memberi perhatian 
                                                           
23Ibid 
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lebih terhadap dampak dari Illegal Fishing yang merambah hingga ke permasalahan 

hidup yang dirasakan oleh para nelayan lokal, hal ini karena eksploitasi berlebihan 

yang dilakukan oleh nelayan asing dapat membuat nelayan Indonesia terancam 

kehilangan mata pencahariannya. 

Penggunaan teori ini terhadap kasus penenggelaman kapal kapal asing Illegal 

merupakan contoh yang sesuai, serta berfokus terhadap kemanan menyeluruh di 

negara indonesia yang tidak hanya mencakup permasalahan penanganan kemanan 

negara atas kejahatan kelautan khususnya Illegal Fishing namun juga terhadap 

potensi sumber daya alam kelautan Indonesia yang sangat penting bagi pertumbuhan 

dan perkembangan negara serta solusi terhadap permasalahan nelayan lokal yang 

tidak mampu menghadapi tekanan darinelayan asing Illegal. Permasalahan Illegal 

Fishing yang sebelumnya kurang begitu diperhatikan telah berkembang menjadi 

suatu ancaman yang membahayakan keamanan laut Indonesia serta berdampak sangat 

besar terhadap setiap aspek negara Indonesia, sehingga melalui metode 

penenggelaman kapal asing Illegal dapat menjadi tindakan tegas untuk keamanan laut 

di Indonesia dalam menghadapi Illegal Fishing. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa   

Tingkat analisa memiliki peran penting dalam sebuah penelitian untuk 

menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, ketika meneliti sebuah peristiwa maupun 

fenomena yang ada, maka kita akan melihat banyak faktor-faktor yang menjadi 

penyebab peristiwa tersebut. Dengan adanya tingkat analisa maka akan memudahkan 
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peneliti untuk memilih dan memilah mana faktor yang lebih dominan dibandingkan 

faktor lainnya serta menentukan tingkat derajat faktor-faktor analisadapat dilihat dari 

judul Skripsi kebijakan penenggelaman kapal asing Illegal di Indonesia pada masa 

pemerintahan Joko Widodo bahwa unit Analisanya kebijakan Indonesia terhadap 

penenggelaman kapal asing illegal termasuk didalam sistem regional & global, 

sedangkan unit eksplanasinya termasuk didalam sistem yaitu Aspek-aspek yang 

mempengaruhi pembentukan kebijakan penenggelaman kapal asing illegal yang 

terdiri dari dua factor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam factor internal 

terdiri dari tingkat kemiskinan nelayan, tingkat pendapatan tingkat kesehjateraan, 

sumber daya kelautan dan ekosistem kelautan.sedangkan dalam faktor eksternal 

terdiri dari kejahatan laut yaitu aspek Illegal Fishing yang termasuk didalam individu 

& kelompok. Sehingga level analisanya masuk didalam reduksionis karena tingkat 

unit analisa lebih tinggi dari tingkat unit eksplanasi. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan metode eksplanatif sebagai instrumen utama 

pengolahan data. Metode ini diyakini lebih mendukung dalam usaha menjawab 

pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini. 

1.6.3    Teknik AnalisaData 

 Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deduksi, karena 

Peneliti akan meneliti fenomena yang diangkat dan diujikan dengan teori sebagai 

basis analisis untuk menyusun hipotesa. 

 1.6.4   Teknik Pengumpul Data 
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Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  penulis  lakukan  adalah dengan  cara  

penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus dengan 

permasalahan  penelitian. Data-data tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, dan sumber-sumber online dari 

internet. 

1.6.5  Ruang lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui alasan dibaliknya kebijakan 

penenggelaman kapal asing illegal yang dilakukan Indonesia dalam upaya untuk 

mengamankan seluruh aspek-aspek kelautan Indonesia serta solusi pemerintah 

terhadap kemiskinan nelayan akibat dampak Illegal Fishing. 

b. Batasan Waktu 

Peneliti  memberi batasan  waktu penelitian ini  di tahun 2014  pada waktu 

ketika Joko Widodo dilantik menjadi presiden serta menggagas kebijakan luar negeri 

yang baru dalam rangka untuk memperkuat pertahanan dan keamanan kelautan 

Indonesa serta upaya pemerintah dalam merealisasikan kemanan di kelautan melalui 

kebijakan maritime ini dalam menanggapi permasalahan Illegal Fishing yang selama 

ini merugikan Indonesia dalam berbagai aspek, yang dimulai dari kebijakan tersebut 

dikeluarkan 2014 hingga tahun 2016. Hal ini juga didasarkan dengann waktu  

permasalahan  dan  data  yang diketemukan oleh peneliti. 

 

1.7 Hipotesa 
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Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kemiskinan yang melanda  

para nelayan lokal dikarenakan dampak dari Illegal Fishing yang dilakukan oleh para 

nelayan asing illegal , hal inilah yang  menjadi pemicu dibuatnya sebuah kebijakan 

bagi kelautan Indonesia untuk mengamankan kelautan dari ancaman-ancaman 

kejahatan laut dengan harapan Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat laut untuk 

meningkatkan perekonomian negara serta melindungi para nelayan lokal dari tekanan 

yang diberikan oleh nelayan asing yang mencuri hasil kekayaan laut dalam skala 

besar-besaran dan kebijakan ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku 

illegal fishing.  

Pada penelitian ini penulis menyusunnya dalam empat bab. Dan dibagi 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
1.2 Rumusan Masalah 

1. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
2.         1.3.1 Tujuan Penelitian 
3.         1.3.2 Manfaat Penelitian 
4. 1.4 Penelitian Terdahulu 
5. 1.5 Kerangka Teori dan Konsep 
6. 1.6 Metode Penelitian 

1.6.1         1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 
1.6.2         1.6.2 Metode/ Tipe Analisa 
1.6.3         1.6.3 Teknik Analisa Data 
1.6.4         1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
1.6.5         1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

7. 1.7 Hipotesa 
1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II Permasalahan Illegal Fishing di Indonesia 

2.1 Gambaran Illegal Fishing di Indonesia 
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       2.1.1 Ancaman Illegal Fishing di Indonesia 
       2.1.2 Kerugian nelayan akibat dampak Illegal Fishing 
2.2 Kerugian Indonesia akibat Illegal Fishing  
       2.2.1 Dampak Ekonomi 
       2.2.2 Dampak Politik 
       2.2.3 Dampak Sosial 
       2.2.4 Dampak Lingkungan  
2.3 Perlawanan Nelayan Indonesia terhadap Praktek Illegal 
Fishing 

BAB III Penenggelaman kapal asing illegal di Indonesia 

3.1 Pengaruh Illegal Fishing terhadap Stabilitas Keamanan & 
Ekonomi 

3.2 Peran Pemerintah dalam Pencegahan Illegal Fishing di 
Indonesia 
        3.2.1 Lumbung Ikan Nasional 

BAB IV Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Daftar Pustaka 
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