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BAB II 

PERMASALAHAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA 

 

2.1 Gambaran Illegal Fishing di Indonesia 

Illegal Fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara 

yang memiliki perairan luas karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun 

hingga sekarang masalah Illegal Fishing masih belum dapat diberantas, hal ini 

dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang luas merupakan hal yang sulit. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah perairan luas juga terkena 

permasalahan Illegal Fishing dikarenakan Indonesia memiliki potensi sumber daya 

hayati  perairan yang besar. 

Indonesia sebagai negara maritim memiliki garis pantai 104 ribu kilometer.1 

Luas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982  mencapai 284.210,9 kilometer 

persegi laut teritorial,2 2.981.211 kilometer wilayah Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia (ZEEI),3 dan 279.322 kilometer persegi laut 12 mil,4 Kondisi itu membuat 

                                                           
1 AntaraNews, Laut, Masa Depan Indonesia, diakses dalam    
http://www.antaranews.com/berita/399149/laut-masa-depan-indonesia , diakses pada 
(16/11/2016,11:05 WIB) 
2 UNCLOS adalah konvensi hukum laut PBB yang mengatur dan memberikan gambaran secara 
lengkap mengenai  penguasaan atas laut yang meliputi: Hak navigasi, pelestarian lingkungan laut, 
eksploitasi sumberdaya, yurisdiksi ekonomi, dan isu maritim. Bakosurtanal, Peta Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, diakses dalam http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuan-
republik-indonesia , diakses pada (16/11/2016, 11:05 WIB) 
3 Dikti, Ikan Melimpah di Laut, Kemana Nelayan Kita?, diakses dalam http://www.dikti.go.id/ikan-
melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/99 , diakses pada  (16/11/2016, 11:13 WIB)   
4 Ibid  

http://www.antaranews.com/berita/399149/laut-masa-depan-indonesia
http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuan-republik-indonesia
http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuan-republik-indonesia
http://www.dikti.go.id/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/99
http://www.dikti.go.id/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/99
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Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Pencurian ikan illegal atau 

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan5 : 

a. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang 

menjadi yurisdiksi  suatu  negara  tanpa  izin  dari  negara  tersebut  atau  

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban 

internasional. 

Besarnya potensi kelautan Indonesia menjadi ancaman yang serius apabila 

pengamanan di kelautan belum maksimal,6 hal ini dikarenakan kemampuan 

pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat 

terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasai daerah rawan serta luasnya 

wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat 

terbukanya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Indonesia yang berbatasan 

dengan laut lepas (High Seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal 

ikan asing maupun lokal untuk melakukan Illegal Fishing. 

Permasalahan bagi pelaku Illegal Fishing yang melewati atau melintasi batas 

kedaulatan negara maka akan dihukum sesuai aturan negara tersebut, serta  diatur 

sesuai hukum Unclos pasal 49 tahun 1982 yang menjelaskan mengenai batasan-

batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para nelayan asing , karena tertulis jelas di 
                                                           
5 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. 2016. Apa yang dimaksud IUU Fishing?, diakses 

dalam http://diskanla.langkatkab.go.id/berita/berita-nasional/59-apa-yang-dimaksud-iuu-fishing-
.html, diakses pada (16/11/2016, 11:21 WIB) 

6Ririn Ambarwati, Membangun kelautan untuk mengembalikan kejayaan sebagai Negara Maritim,   
diakses dalam http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-
mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html, diakses pada (16/11/2016, 12:05 WIB) 

http://diskanla.langkatkab.go.id/berita/berita-nasional/59-apa-yang-dimaksud-iuu-fishing-.html
http://diskanla.langkatkab.go.id/berita/berita-nasional/59-apa-yang-dimaksud-iuu-fishing-.html
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html
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dalam pasal tersebut bahwa status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas 

perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah dibawahnya merupakan batas  

kedaulatan milik negara tersebut, sehingga apabila para nelayan asing yang melewati 

kedaulatan negara tersebut dan melakukan aksi pencurian ikan, maka hal itu bisa 

ditegaskan sebagai tindakan Illegal Fishing. 

Kasus Illegal Fishing di Indonesia kurang mendapat perhatian dari 

pemerintah Indonesia sendiri, padahal kejahatan Illegal Fishing di wilayah laut 

Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia, 

selain itu sumber perikanan di Indonesia merupakan sumber kekayaan yang yang 

sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia sehingga 

menunjukan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati perikanan bagi Indonesia. 

Dampak dari Illegal Fishing yang terjadi selama ini  paling dirasakan oleh  

nelayan Indonesia, hal ini dikarenakan para nelayan memanfaatkan kekayaan laut 

untuk menangkap ikan dan sejenisnya serta akibat maraknya praktik Illegal Fishing 

aktivitas para nelayan dalam mencari ikan di laut terhambat sehingga hasil yang di 

dapat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari.  

Nelayan asing yang melakukan Illegal Fishing ini menangkap ikan di laut 

Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di 

dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan bom, racun, dan berbagai alat 

tangkap terlarang yang melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Hal ini 

menyebabkan kerugian besar bagi negara dan khususnya terhadap nelayan Indonesia 

yang menggantungkan hidupnya di laut. 
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2.1.1 Ancaman Illegal Fishing di Indonesia 

Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan potensi yang besar sehingga 

sering disebut bahwa sumber daya kelautan merupakan raksasa yang sedang tidur (the 

sleeping giant ).7 Pada hasil riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan bahwa 

diperkirakan sebesar 6,7 juta ton per tahun,8 

Gambar 2.1.1 Gambar Potensi Stok Sumber Daya Perikanan Nasional 

 

Dari gambar diatas menjelaskan potensi stok sumber daya perikanan 

Indonesia, Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan 

kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antarnegara maupun antararea 

di dalam wilayah NKRI Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan 
                                                           
7 Desty Velina Norvitasary, Bangunkan The Sleeping Giant, diakses 
dalamhttp://nasional.sindonews.com/read/935366/161/bangunkan-the-sleeping-giant-1418202078 , 
diakses pada ( 16/11/2016, 13:33 WIB) 
8Humas, Potensi besar perikanan tangkap Indonesia, diakses pada http://setkab.go.id/potensi-besar-
perikanan-tangkap-indonesia/, diakses pada  (16/11/2016, 13:45 WIB) 

http://nasional.sindonews.com/read/935366/161/bangunkan-the-sleeping-giant-1418202078
http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/
http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/
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perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan,9 mutu dan 

keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan 

perikanan budidaya.Potensi kelautan Indonesia yang melimpah ini menjadi sektor 

unggulan perekonomian nasional. Sehingga diperlukan perlindungan menyeluruh 

untuk menjaga potensi kelautan Indonesia. 

 Namun demikian, besarnya potensi sumber daya alam kelautan ini tidak 

semerta tanpa persoalan, diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh 

pemerintah untuk pengelolaan wilayah maritim dalam masalah-masalah kelautan. 

Seiring berjalannya waktu banyak perubahan dalam kondisi sumber daya kelautan, 

terutama terkait dengan maraknya tindakan penangkapan ikan yang tidak 

bertanggung jawab yang dalam dunia internasional mendapat sebutan Illegal Fishing. 

Permasalahan yang menyebabkan terjadinya Illegal Fishing di perairan 

Indonesia sendiri tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi 

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

perikanan di Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi karena banyaknya penangkapan ikan 

berlebihan yang dilakukan oleh nelayan asing illegal sehingga stok perikanan di 

wilayah tersebut menipis. 

Kegiatan Illegal Fishing telah mengakibatkan kerugian yang besar, serta 

berdampak terhadap kelestarian sumber daya kelautan, dan tertekannya nelayan 

                                                           
9 Laporan kerja KKP, 2015, LAPORAN KINERJA SATU TAHUN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN, Jakarta: Kementrian November 2015 
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Indonesia merupakan dampak nyata dari kegiatan Illegal Fishing.10 Kerugian lain 

yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri 

bangsa, adalah dapat merusak nama baiknegara Indonesia pada dunia International 

karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.11 

Lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus 

Illegal Fishing oleh nelayan asing Illegal tidak kunjung usai. Peraturan-peraturan 

yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, kerap tidak 

diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga 

akhirnya kasus-kasus pencurian dan terlepasnya kembali pelaku-pelaku pencurian 

sering terjadi, serta adanya aturan hukum yang memberikan kemudahan khusus 

keimigrasian (Dahsuskim) kepada nelayan asing illegal yang menangkap ikan di 

wilayah laut Indonesia, dimana nelayan asing bebas untuk turun ke darat untuk 

pendaftaran dan sidik jari, bebas dari keharusan memiliki Izin Masuk dan Visa,12  

sehingga orang asing bebas keluar masuk ke dan dari wilayah laut Indonesia. Tidak 

heran apabila nelayan asing illegal beranggapan bahwa menangkap ikan di wilayah 

laut Indonesia tidak dilarang.  

 

                                                           
10Beritasatu, Presiden: Indonesia Tidak Akan Diamkan Illegal Fishing, diakses dalam 
http://www.beritasatu.com/hukum/391736-presiden-indonesia-tidak-akan-diamkan-illegal-fishing.html 
, diakses pada (16/11/2016, 13:38 WIB) 
11Polrijambi, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam rangka 
pemberantasan Ilegal Fishing, diakses dalam, http://polairjambi.or.id/?show=berita-detail&id=372, 
diakses pada (16/11/2016, 14:15 WIB) 
12Tnial, Analisis Hukum Kelembagaan Bakorkamla, diakses dalam 
http://www.tnial.mil.id/TroopInfo/PeneranganPasukan/tabid/104/articleType/ArticleView/articleId/39/
ANALISIS-HUKUM-KELEMBAGAAN-BAKORKAMLA.aspx, diakses pada (16/11/2016, 19:21 WIB) 

http://www.beritasatu.com/hukum/391736-presiden-indonesia-tidak-akan-diamkan-illegal-fishing.html
http://polairjambi.or.id/?show=berita-detail&id=372
http://www.tnial.mil.id/TroopInfo/PeneranganPasukan/tabid/104/articleType/ArticleView/articleId/39/ANALISIS-HUKUM-KELEMBAGAAN-BAKORKAMLA.aspx
http://www.tnial.mil.id/TroopInfo/PeneranganPasukan/tabid/104/articleType/ArticleView/articleId/39/ANALISIS-HUKUM-KELEMBAGAAN-BAKORKAMLA.aspx
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2.1.2 Kerugian nelayan Indonesia akibat dampak Illegal Fishing 

Gambar 2.1.2 Persentase Penduduk Miskin Indonesia 

 

Masyarakat kelautan atau pesisir utamanya nelayan identik dengan 

kemiskinan, Gambar diatas menjelaskan mengenai Penduduk miskin yang ada di 

Indonesia dari tahun 2009-2015, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2008, penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47% di 

antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan termasuk 

nelayan didalamnya.13 

Illegal Fishing tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi namun juga 

berdampak pada sektor kehidupan nelayan, penyebab kemiskinan para nelayan salah 

satunya adalah masalah Illegal Fishing, masalah penangkapan ikan secara illegal 

                                                           
13

 Data, Jumlah Penduduk Miskin Bertambah akibat Kenaikan Harga Pangan, diakses dalam 
http://katadata.co.id/berita/2015/09/16/jumlah-penduduk-miskin-bertambah-akibat-kenaikan-harga-
pangan , diakses pada (18/11/2016, 11.33 WIB) 

http://katadata.co.id/berita/2015/09/16/jumlah-penduduk-miskin-bertambah-akibat-kenaikan-harga-pangan
http://katadata.co.id/berita/2015/09/16/jumlah-penduduk-miskin-bertambah-akibat-kenaikan-harga-pangan
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(Illegal Fishing) di lautan oleh kapal-kapal asing juga tak kunjung berkurang. 

Menurut catatan FAO, Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai USD 30 

miliar akibat penangkapan ikan illegal.14 Berdasarkan estimasi FAO, sekitar 25% 

hasil perikanan dunia berasal dari penangkapan ikan ilegal. 15 

Praktik Illegal Fishing telah berlangsung lama di Perairan Indonesia. Pelaku 

Illegal Fishing rata-rata berasal dari negara luar Indonesia  yang bermodal besar. 

Akibatnya, para nelayan lokal tersingkir dan separuhnya memilih meninggalkan 

pekerjaan sebagai nelayan dan memilih untuk membudidayakan ikan. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sensus 2003-2013,16 BPS 

menemukan jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta orang menjadi tinggal 

864.000 orang. Sebaliknya, jumlah nelayan pembudidaya mengalami kenaikan dari 

985.000 orang menjadi 1,2 juta orang.17 Dari data tersebut, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) semakin semangat memberantas praktik Illegal Fishing agar 

nelayan tradisional bisa bertambah kembali.            

                                                           
14 BUMN, Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap, diakses dalam 
http://bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/IndonesiaRaksasaMaritim-MasihTertidurLelap.html , diakses 
pada (18/11/2016, 11.35 WIB) 
15 KKP, Ulasan Singkat FAO 2014: Peluang dan Tantangan Sektor Perikanan, diakses dalam 
http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-
peluang-dan-tantangan-sektor-perikanan , diakses pada (18/11/2016, 11.38 WIB) 
16 Kontan, Nelayan lokal tersingkir akibat illegal fishing, diakses dalam 
https://www.google.com/search?q=upaya+pemerintah+membantu+nelayan+dari+illega%3Bl+fishing
&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab , diakses pada (18/11/2016, 11.41 WIB) 
17 Ibid 

http://bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/IndonesiaRaksasaMaritim-MasihTertidurLelap.html
http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dan-tantangan-sektor-perikanan
http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dan-tantangan-sektor-perikanan
https://www.google.com/search?q=upaya+pemerintah+membantu+nelayan+dari+illega%3Bl+fishing&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?q=upaya+pemerintah+membantu+nelayan+dari+illega%3Bl+fishing&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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 Kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia kebanyakan kapal besar 

dengan bobot antara 100 gross ton (GT) hingga 300 GT.18  Dengan harga satu kapal 

yang diperkirakan antara Rp1-3 miliar,19 maka hasil tangkapan ikan ratusan kapal 

asing yang melakukan Illegal Fishing itu nilainya bisa mencapai Rp 600 miliar per 

hari, hal ini disebabkan, nelayan asing yang dilengkapi kapal modern, selain 

melakukan penangkapan secara illegal tak jarang menembaki nelayan-nelayan 

tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di fishing ground yang sama.  

Penangkapan ikan secara ilegal dan tidak terlaporkan mengakibatkan 

eksploitasi terhadap persediaan ikan menjadi berlebihan. Sehingga upaya untuk 

kembali memulihkan ekosistem laut akan sulit untuk dilakukan. Ketimpangan 

kebijakan juga terjadi pada faktor perlindungan kepada nelayan akan akses keamanan 

di laut, baik informasi mengenai cuaca dan batas perairan. 

Kemiskinan nelayan Indonesia karena Illegal Fishing tak kunjung berkurang, 

juga karena faktor kebijakan, keamanan, dan alat-alat tangkap yang nyaris tidak 

serius diurus oleh pemerintah, akhirnya NTN (Nilai Tukar Nelayan )  

 

 

 

 

                                                           
18 Nasional, Vietnam Paling Sering Curi Ikan di Perairan indonesia, diakses dalam 
http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/04/23/1146/25/25/Vietnam-Paling-Sering-Curi-Ikan-di-
Perairan-indonesia , diakses pada (18/11/2016, 11.48 WIB) 
19 Ibid 

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/04/23/1146/25/25/Vietnam-Paling-Sering-Curi-Ikan-di-Perairan-indonesia
http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/04/23/1146/25/25/Vietnam-Paling-Sering-Curi-Ikan-di-Perairan-indonesia
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Gambar 2.1.3 Nilai Tukar Nelayan 

 

Sebagai rangkuman kesejahteraan nelayan setiap tahun tidak mengalami 

kenaikan yang signifikan.20 Gambar diatas menjelaskan gambaran dari nilai tukar 

nelayan yang mengalami penurunan dimulai dari oktober 2014 yang meluncur turun 

hingga akhir desember 2014 dan mulai bergerak naik dari awal januari 2015 hingga 

februari 2015.21 Angka statistik NTN (nilai tukar nelayan) pada februari 2015 

ternyata yang meningkat sejak Desember seharusnya dapat memberikan 

kesejahteraan yang lebih baik terhadap nelayan karena pendapatan lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluaran namun kenyataannya tidak dirasakan nelayan. 

                                                           
20

 Nilai tukar nelayan (NTN) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga 
yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), Sindo, Ironi Nelayan di 
Negeri Surga Maritim, diakses dalam http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=13&date=2016-04-04 , 
diakses pada (28/01/2016, 13.14 WIB) 
21

 Pkspl, Kemiskinan Nelayan Kronis, diakses dalam http://pkspl.ipb.ac.id/berita-akses-untuk-
perbaikan-kesejahteraan-masih-minim.html , diakses pada (28/01/2016, 13.17 WIB) 

http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=13&date=2016-04-04
http://pkspl.ipb.ac.id/berita-akses-untuk-perbaikan-kesejahteraan-masih-minim.html
http://pkspl.ipb.ac.id/berita-akses-untuk-perbaikan-kesejahteraan-masih-minim.html
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Sebagai contoh, Permukiman nelayan tradisional yang tinggal di salah satu 

kantong nelayan Muara Angke Jakarta Utara22 di sepanjang tepi Kali Adem 

menempati rumah yang berukuran 200 m dengan ukuran 4m x 4m terbuat dari pilar 

bambu serta penggunaan kali adem seperti MCK (Mandi Cuci Kakus) , masak, dan 

keperluan rumah tangga lainnya dilakukan di sungai tersebut. 

Lain lagi dengan kelompok nelayan di Indramayu, Jawa Barat, mengatakan 

kerap mendapat tangkapan yang minim, hingga pernah hanya mendapat Rp 10.000per 

orang sehari dan bahkan pernah tidak mendapat uang sama sekali.23 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2014,24 rumah tangga di Indonesia 

yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan di perairan umum dan laut  Dari 

jumlah itu, rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin ada 23,79 persen, 

nelayan di perairan umum 24,98 persen, sedangkan budidaya 23,44 persen 

berdasarkan data BPS.25 

Dengan pendapatan minim tersebut para nelayan Indonesia tidak akan 

terpikirkan untuk merasakan pendidikan, kesehatan, untuk kebutuhan pangan sehari-

hari serta dampak dari Illegal Fishing yang justru memperparah kondisi masyarakat 

nelayan.  

 

                                                           
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24 Beritagar, Nasib nelayan di Hari Nelayan Nasional, diakses dalam 
https://beritagar.id/artikel/berita/nasib-nelayan-di-hari-nelayan-nasional , diakses pada (28/01/2016, 
13.20 WIB) 
25 Ibid 

https://beritagar.id/artikel/berita/nasib-nelayan-di-hari-nelayan-nasional
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2.2 Kerugian Indonesia akibat Illegal Fishing 

Permasalahan Illegal Fishing telah menjadi ancaman yang serius sehingga 

memerlukan perlindungan secara tepat untuk menyelamatkan wilayah kelautan,kasus 

Illegal Fishing memberikan dampak yang meluas di berbagai sektor bagi Indonesia, 

berdasarkan data Sekretaris Direktoral Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan (Sesditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, setidaknya 

aktifitas penangkapan ikan illegal telah merugikan Indonesia, serta berdampak 

terhadap kelestarian sumber daya kelautan, dan kehilangannya mata pencaharian 

nelayan Indonesia,  

Praktik Illegal Fishing, tidak hanya merugikan negara secara ekonomi  

dengan jumlah yang besar tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain 

itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang 

berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian 

sumber daya hayati laut. Diantaranya adalah,  

2.2.1 Dampak Ekonomi 

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and 

Agriculture Organization / FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat IUU 

Fishing diperkiraan mencapai Rp. 30 triliun per tahun.26 FAO menyatakan bahwa saat 

ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan 

                                                           
26

 Bilal Ramadhan, Astaga, Negara Dirugikan Rp 101 T dari Pencurian Ikan, diakses dalam 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-
dari-pencurian-ikan, diakses pada (17/11/2016, 09:00 WIB) 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan
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penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi 

pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya.  

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan Perikanan 

(KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan 

yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Kondisi perikanan di dunia ini 

tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia.. Berdasarkan data tersebut, setiap 

tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp. 

101.040 trilliun/tahun.27  

Gambar 2.2 Potensi Perikanan di wilayah Indonesia 

 

                                                           
27

 Detikfinance, Kekayaan Perikanan Laut RI Dimaling Triliunan Rupiah Setiap Tahun, diakses dalam 
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2630886/kekayaan-perikanan-laut-ri-dimaling-
triliunan-rupiah-setiap-tahun , diakses pada (17/11/2016, 09:25 WIB) 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2630886/kekayaan-perikanan-laut-ri-dimaling-triliunan-rupiah-setiap-tahun
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2630886/kekayaan-perikanan-laut-ri-dimaling-triliunan-rupiah-setiap-tahun
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Dari gambar diatas terlihat jelas kerugian negara akibat Illegal Fishing yang 

dilakukan oleh nelayan asing berkisar hingga 30 Triliun pertahun. 28 

Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang 

dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang. Selain itu Unit Pengelolaan Ikan 

(UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah 

untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan . 

2.2.2   Dampak Politik 

Illegal Fishing juga berdampak pada hubungan politik, yang terlihat sebagai 

pemicu ketegangan hubungan diplomatik diantara negara-negara. Terutama 

mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga 

menimbulkan citra negatif , karena beberapa negara menganggap bahwa Indonesia 

tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik.  

Kegiatan Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal asing banyak 

menggunakan kapal trawl, terutama kapal Thailand, Myanmar, Philipina dan 

Taiwan.29 Keberadaan kapal tersebut dapat memicu dan menjadi konflik diantara 

negara. Sementara bagi beberapa negara tersebutsangat rendah keinginan untuk 

membuat kerjasama sub regional atau regional untuk memberantas Illegal Fishing. 

Hal ini didukung dengan kondisi industri perikanan di negara tetangga yang sangat 

membutuhkan pasokan ikan, tanpa memperhatikan dari mana pasokan ikan berasal. 

                                                           
28 Kompas, di laut kita kalah, diakses dalam 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/05/08475787/Di.Laut.Kita.Kalah , diakses pada 
(17/11/2016, 09:35WIB) 
29 MaritimeNews, Pelangi di laut Nusantara, diakses dalam https://maritimenews.id/pelangi-di-laut-
nusantara/ , diakses pada (17/11/2016, 09:38 WIB) 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/05/08475787/Di.Laut.Kita.Kalah
https://maritimenews.id/pelangi-di-laut-nusantara/
https://maritimenews.id/pelangi-di-laut-nusantara/
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Upaya yang diperlukan untuk memperkecil konflik diantara kedua negara yaitu 

dibutuhkannya koordinasi dan saling menghargai kedaulatan negara, terutama tentang 

eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan. 

 
2.2.3  Dampak Sosial 

Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia, menjadi perhatian dan 

komitmen Pemerintah untuk mengatasinya. Bagi Indonesia dan negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara, sektor perikanan dan kehutanan menjadi sumber utama bagi 

ketahanan pangan di Kawasan tersebut.30 Eksploitasi secara besar-besaran dan drastis 

sebagai upaya utama perbaikan ekonomi negara dan kesejahteraan penduduk menjadi 

alasan dan penyebab utama berkurangnya secara drastis sumberdaya perikanan 

Sebagai negara dengan sumberdaya hayati perikanan yang melimpah, maka 

pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil 

tangkapan akibat kegiatan Illegal Fishing, maka secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap  kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. 

Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi 

lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak ada lagi pasokan 

bahan baku. 

 

 

                                                           
30

 Mongabay, Menteri kelautan dan perikanan Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut, diakses 
dalam http://www.mongabay.co.id/tag/menteri-kelautan-dan-perikanan/ , diakses pada (17/11/2016, 
09:36 WIB) 

http://www.mongabay.co.id/tag/menteri-kelautan-dan-perikanan/
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2.2.4  Dampak Lingkungan / Ekologi 

Penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memenuhi aturan dan hukum 

sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sesuai dengan kriteria, 

Wilayah penangkapan ikan (Fishing Ground), jenis tangkapan ikan, jumlah 

tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap dan alat tangkapnya. 

Aturan ini pada dasarnya mempunyai makna filosofis dan yuridis, agar sumberdaya 

hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan berkelanjutan. Motif ekonomi 

selalu menjadi alasan bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan 

Illegal Fishing. Dampak yang muncul adalah kejahatan pencurian ikan yang 

berakibat pada rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan. Alat tangkap yang 

digunakan dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat 

tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan), sebagai tempat berpijahnya ikan, akan 

berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu, atau 

menangkap menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti trawl dan Pukat 

harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara 

semena-mena dan eksploitatif, sehingga menipisnya sumberdaya ikan , hal ini akan 

mengganggu kelestarian sumber daya kelautan. 

Permasalahan Illegal Fishing sangat mempengaruhi pola hubungan di 

beberapa sektor kehidupan. Hal ini mungkin terjadi apabila pasokan ikan terus 

tereksploitasi hingga titik terendah,sehingga usaha pemerintah dalam penanganan 

kasus Illegal Fishing di Indonesia untuk segera direalisasikan, hal ini bertujuan untuk 
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melindungi nelayan Indonesia, sumber daya kelautan dan perekonomian negara 

akibat dampak Illegal Fishing. 

 

2.3 Perlawanan Nelayan Indonesia terhadap Praktek Illegal Fishing 

Permasalahan Illegal Fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia 

dilakukan oleh nelayan asing sangat merugikan nelayan lokal, hal ini terlihat dari 

kurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan indonesia akibat eksploitasi ikan 

besar-besaran yang dilakukan oleh nelayan asing, padahal posisi nelayan merupakan 

aset berharga untuk menambah devisa negara juga bisa menjaga ekosistem laut serta 

bisa menambah dengan cara mengekspor ikan ke luar negeri.31. Sedangkan untuk 

fungsi nelayan adalah sebagai pekerja yang bisa di andalkan oleh para penjual ikan, 

karena hasil dari tangkapan ikan mereka akan di jual lagi kepada para penjual ikan di 

pasar danakan disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan nya 

sehari-hari. Jadi fungsi nelayan sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan 

masyarakat lainnya dan menambah devisa negara, jika  nelayan yang memutuskan 

mata pencahariannya akibat Illegal Fishing hal ini akan berdampak pada kebutuhan 

masyarakat dalam menikmati hasil laut dan bertambahnya kemiskinan di dalam 

masyarakat nelayan. 

RUU perlindungan nelayan yang dirumuskan menjadi undang-undang 

semakin mengecil hal ini dikarenakan situasi tahun politik yang begitu ramai 

                                                           
31

 HaluanKepri, Nelayan Boleh Ekspor Ikan, diakses dalam 
http://www.haluankepri.com/anambas/91741-nelayan-boleh-ekspor-ikan.html diakses pada, 
(22/01/2017, 10:45 WIB) 

http://www.haluankepri.com/anambas/91741-nelayan-boleh-ekspor-ikan.html
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sehingga membuat peluang untuk pengesahan RUU tersebut tertunda walaupun RUU 

tersebut telah menjadi Prioritas Program Legislasi Nasional 2010-2014.32 

Dalam dialog kebangsaan “Agenda kelautan Pasca Pilpres 2014” KNTI 

(Kesatuan nelayan tradisonal Indonesia)33 memberikan apresiasi terhadap Joko 

Widodo-Jusuf Kalla atas keberaniannya membawa isu minor (kelautan, perikanan, 

dan kenelayanan) ke tengah mainstream penguatan substansi demokrasi di Indonesia 

namun KNTI juga menjabarkan mengenai permasalahan-permasalaan yang terjadi di 

kelautan Indonesia yaitu ancaman kemiskinan terhadap nelayan Indonesia, dimana 

Sekitar 90% dari 2,8 juta nelayan kecil Indonesia hanya membawa pulang rata-rata 2 

kg ikan per hari, jika mereka berhasil menjual ikan tersebut ke pasar, maka 

penghasilan rata-rata mereka hanya sekitar Rp 20 – 30 ribu.34 

Permasalahan Illegal Fishing juga termasuk dalam pembahasan KNTI, 

penyebab nelayan memutuskan untuk berhenti melaut dikarenakan bukan tidak 

adanya ikan di laut tapi karena minimnya tangkapan ikan nelayan lokal yang sedikit 

dibandingkan para nelayan asing illegal sedikit, hal ini disebabkan karena tidak 

efektifnya instrumen negara yang melakukan pengawasan di  laut dan leluasanya 

                                                           
32

 Kiara, Pemerintah Indonesia Harus Maksimalkan Perundingan Pedoman Pengamanan Perikanan 
Skala Kecil Berkelanjutan untuk Melindungi Nelayan Tradisional, diakses dalam 
https://www.kiara.or.id/kiara-pemerintah-indonesia-harus-maksimalkan-perundingan-pedoman-
pengamanan-perikanan-skala-kecil-berkelanjutan-untuk-melindungi-nelayan-tradisional/ , diakses 
pada, (04/03/2017, 14:32 WIB) 
33

 KNTI, Pernyataan KNTI Pada Dialog Kebangsaan “Agenda Kelautan Pasca Pilpres 2014″, diakses 
dalam http://knti.or.id/pernyataan-knti-pada-dialog-kebangsaan/ , diakses pada (04/03/2017, 14:45 
WIB) 
34

 Ibid 

https://www.kiara.or.id/kiara-pemerintah-indonesia-harus-maksimalkan-perundingan-pedoman-pengamanan-perikanan-skala-kecil-berkelanjutan-untuk-melindungi-nelayan-tradisional/
https://www.kiara.or.id/kiara-pemerintah-indonesia-harus-maksimalkan-perundingan-pedoman-pengamanan-perikanan-skala-kecil-berkelanjutan-untuk-melindungi-nelayan-tradisional/
http://knti.or.id/pernyataan-knti-pada-dialog-kebangsaan/
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negara membiarkan kapal-kapal asing berbobot besar bebas menangkap ikan di 

perairan kepulauan atau beroperasi kurang dari 12 mil laut dari garis pantai.35 

KNTI meminta pada calon presiden Joko widodo dan wakil Jusuf Kalla agar 

permasalahan yang terjadi d kelautan Indonesia menjadi sebuah agenda kebijakan 

kelautan yang mendukung penuh terhadap penyelesaian ancaman di kelautan, 

sehingga KNTI menyerukan36 : 

 

1. Seluruh nelayan, petambak, dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk 

kembali memperkuat silaturahmi, persatuan dan kesatuan, pasca Pilpres 2014. Pada 

akhirnya tidak ada kalah ataupun menang. Karena pemenang sesungguhnya adalah 

nelayan, petambak, serta rakyat Indonesia secara keseluruhan. 

2. Presiden terpilih untuk kelak memenuhi komitmennya memperbesar perhatian dan 

keberpihakannya terhadap sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam rangka 

menyejahterakan nelayan dan petambak Indonesia. 

3. Presiden terpilih harus dapat menjadi pengayom dan mendorong tumbuh-

kembangnya organisasi nelayan dan petambak yang kuat di Indonesia. Inilah modal 

Indonesia kelak menjadi negara berdaulat, mandiri, dan sejahtera. 

4. Presiden terpilih untuk mempertimbangkan persoalan mendasar kelautan dan akar 

kemiskinan nelayan sebagai langkah awal membawa Indonesia sebagai negara 

kepulauan yang kuat ke depannya. laut adalah solusi Indonesia. 

                                                           
35

 Ibid 
36

 Ibid 
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5. Presiden terpilih untuk berkomitmen melaksanakan Instrumen Internasional 

Perlindungan Nelayan Kecil atau Voluntary Guidelines on Small Scale Fisheries 

(VGSSF). Instrumen ini adalah panduan perlindungan nelayan yang pertama di dunia 

dan baru saja di sahkan 10 Juni 2014 lalu pada Sidang ke 31 Komisi Perikanan 

Dunia, Organisasi Pangan Dunia (FAO). Berbekal 13 pasal, instrumen ini di 

antaranya mengatur pembaruan agraria kelautan, kelayakan lingkungan kerja bagi 

nelayan, rantai dagang berkeadilan, peran strategis perempuan nelayan pada hulu-hilir 

perikanan, minimalisir dampak buruk perubahan iklim, serta dukungan implementasi 

dan pemantauan VGSSF untuk masing-masing negara. 

 

 

 

 


