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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Teori negara hukum oleh Friedrich Julius Stahl yang di kutip Dr.Anwar 

dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi bahwa terdapat 4 (empat) syarat 

terpenuhi negara hukum, diantaranya mengakui adanya HAM, trias politica 

(pemisahan kekuasaan), pemerintah berdasarkan UU dan adanya pengadilan 

administrasi.1 Dalam konteks illegal fishing (penangkapan ikan secara illegal) 

merupakan salah satu kegiatan yang juga tidak dapat lepas dari pandangan 

hukum, sebab tidak adanya satupun aktifitas manusia atau sekelompok orang 

yang bisa lepas dari pandangan hukum, pernyataan tersebut tersirat oleh penulis 

dari pemikiran Gorge Orwell, seorang sastrawan Inggris. Karya fiksinya 

berjudul Nineteen Eighty Four, ia menceritakan keadaan pada tahun 1984, 

dalam masa keksuasaan suatu rezim yang mengamati setiap tingkah laku 

warganegaranya sampai tidak ada satu tempatpun yang lolos dari pengamatan, 

termasuk kamar tidur sendiri.2 Menyikapi fenomena banyaknya kasus illegal 

fishing, khususnya di daerah Kota Probolinggo yang dijadikan contoh kasus 

dalam penulisan ini, sehingga mengenai illegal fishing sejatinya diatur secara 

detail dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

 
1 Anwar. 2015. Teori Hukum Konstitusi. Malang. Setara Press. Hlm. 47. 
2 Lihar dalam Susi Dwi Harijanti. 2018. Lampau dan Datang: Hukum Tata Negara dalam Arus 

Global. Disampaikan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, di 

Universitas Padjajaran, tanggal 17 November 2018. Atas dasar karya Gorge Orwell yang 

disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti tersebut berhasil merefleksikan penulis bahwa konsekuensi 

dari negara hukum diantaranya tidak adanya satupun gerak gerik dari aktifitas masyarakat dalam 

bernegara yang tidak di awasi. 
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Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Operasional Prosedur Penegakan 

Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal 

Fihing) yakni kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang 

dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perikanan.3 

Peraturan perundang-undangan dibidang perikanan telah 

mengejewantahkan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfataan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 

praproduksi, produksi, pengelolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan diatur secara konstitusional 

dalam UU No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan4, yang pada intinya diluar dari 

ketentuan UU Perikanan dikategorikan sebagai illegal fishing.  

Pada umumnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana perikanan di perairan Indonesia yang memiliki perbatasan laut dan 

pengelolahan perikanan yakni: 

1. Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat disisi lain pasukan ikan dunia 

menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut, hal ini 

mendorong armada perikanan dunia berburu ikan dimanapun dengan cara 

illegal. 

2. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka disisi lain kemampuan pengawasan 

khsususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawasan) masih sangat 

 
3 Lihat pasal 1 ayat 1 Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-

KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing). 
4 Lihat UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
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terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya 

wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangt 

terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas telah menjadi 

magnet penarik kasuknya kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan 

illegal fishing. 

3. Sistem pengelolahan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini 

bersifat terbuka (open acces) pembatasannya hanya terbatas pada alat 

tangkap (input restriction). Hal ini kurang cocok jika dihadakan pada 

kondisi factual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang 

berbatasan dengan laut lepas.  

Diantara faktor tersebut, yang mendasari masih adanya illegal fishing 

dikarenakan terbatasnya dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan 

khususnya dari sisi kuantitatif.5 Bentuk-bentuk illegal fishing yakni kegiatan 

penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin 

palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dan 

penangapan ikan yang tidak sesuai dengan ijin, penangkapan ikan tanpa adanya 

surat persetujuan berlayar dan pelanggaran jalur wilayah.6 Dapat pula kegiatan 

perikanan tertangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap 

yang digunakan dan exploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik 

skala kecil dan industry, selain itu dapat diartikan sebagai kegiatan 

 
5 Wawancara dengan Pak I Ketut Ali. Kanit Gakkum selaku Penyidik di Kepolisian Perairan 

Probolinggo. Pada hasri sabtu tanggal 13 April 2019. 
6 Gatot Supramono. 2011. Hukum Acara Pidana dan Hukum di Bidang Perikanan, Jakarta. 

Rineka Cipta. Hlm. 154.  
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penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggungjawab hal ini 

termasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan 

yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.7 

Dalam penulisan ini, penulis mengambil dari kasus illegal fishing yang 

terjadi di wilayah perairan Probolinggo, pelanggaran yang terjadi di perairan 

tersebut yakni pelanggaran jalur wilayah perairan Probolinggo yang tidak 

sesuai dengan yan tertera di Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), selain 

mengenai ketentuan wilayah, pelaku tindak pidana dalam hal perikanan tersebut 

juga melakukan penangkapan ikan tanpa meiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 

(SIPI) sesuai dengan ketentuan UU Perikanan8 dengan tujuan untuk 

mengamankan perikanan yang ada di ZEE.9 Selain itu terdapat penangkapan 

atau pengangkutan ikan tanpa adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam 

hal ini nahkoda sebagai orang yang mengemudikan kapal perikanan 

bertanggungjawab atas perbuatannya selama dalam berlayar termasuk 

mengenai kelengkapan surat-surat yang di atur dalam pasal 42 ayat (1) UU 

Tentang Perikanan.10  

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus tersebut ketentuan hukum 

mengenai pengelolahan kegiatan perikana yang tepat sesuai dengan ketentuan 

pasal 7 (2) UU Tentang Perikanan11, selain itu bukan kegiatan legal. Dalam 

kasus yang terjadi di perairan Probolinggo tentu di kategorikan sebagai tindakan 

 
7 Nunung Mahmudah. 2015. Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di 

Wilayah Periran Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 1. 
8 Lihat pasal 93 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
9 Lihat pasal 27 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
10 Lihat pasal 42 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
11 Lihat pasal 7 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
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yang dilakukan dengan sengaja (dolus) atau dapat juga terjadi karena 

kelalaiannya (culpa).  

Bagi penulis, illegal fishing merupakan konsekuensi dari keberadaan 

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 

17.504 pulau. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan 

Indonesia kea rah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Indoensia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi 

sangat strategis anatara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan 

Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km dan laut sekitar 5,8 juta 

km (75,7%) yang terdiri 2.012.392 km perairan pedalaman, 0,3 juta km Laut 

Teritorial dan 2,7 juta km Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). 

Luas wilayah dan potensi yang ada di Indonesia terkadnung sumber 

daya laut tentunya kondisi strategis ini perlu mendapat perhatian serius dari 

seluruh komponen bangsa dalam mengelolah dan memanfaatkannya demi 

kemakmuran dan kesehateraan seluruh masyarakat,12 Tidak dapat kita pungkiri 

bahwa kegiatan dibidang perikanan semakin lama dapat dijadikan kegiatan 

ekonomi yang bisa mengkibatkan gejala over fishing dalam ranah kegiatan 

perikanan, sehingga menjadi suatu persolan mendasar yang berhubungan 

dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (common 

property). 

 
12 Ranu Smiaji, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Illegal Fishing di Periaran Indonesia. Komandan KRI Sutanto 377 Satkor Koarmabar. Hlm 

2. 
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Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis 

pantai yang panjang, sektor maritime dan kelautan menjadi sangat strategis bagi 

Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, social budaya, hukum 

dan keamanan. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang 

mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Era 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo degan visi pembangunan “Terwujdnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakn Gotong 

Royong” memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk 

membangun maritime dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam 

kelautan. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka disertai adanya misi 

yakni: mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

maritime, mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan, 

meweujdukan masyarakat maju, berkesinambungan demokratis berlandaskan 

negara hukum, mewujudkan politik luar negara bebas aktif dan memperkuat jati 

diri sebagai bangsa maritime, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia 

yang tinggi, maju dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya asing, 

mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional, mewujudkan masyarakat yang 

berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan 

dengan maritime dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan.13 

 
13 Forum rektor Indonesia, naskah akademik 2015 mengenai kemaritiman, dalam 

http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/2.%20NASKAH%20AKADEMIS.pdf, diakses 

pada 29 Oktober 2019. 
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Dengan terselenggaranya visi misi tersebut, tidak sedikit pula 

permasalahan yang muncul di sektor maritime dan kelautan terutama masalah 

keamanan dan politik. Sebagai negara yang berada paa perlintasan dua benua 

dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan 

laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. 

Harapan terbesar bangsa Indonesia ialah menjadikan UU Perikanan 

sebagai penyelenggaraan pengelolaan perikanan yang dapat sepenuhnya 

mensejahterakan masyarakat. Namun pada faktanya di lapangan masih terdapat 

pelanggaran serta tindak pidana di sektor perikanan. Sehingga salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk menjaga kemakmuran dalam hal perikanan dengan 

melakukan penegasan terhadap penegakan hukum di wilayah perairan laut 

Indonesia. Terdapat tiga lembaga yang berwenang sebagai penyidik tindak 

pidana tertentu dilaut, yakni : 

1. Pasal 13 dan 14 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 (LN RI tahun 2002 

Nomor 2) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Pasal 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang 

Tentara Nasional Indonesia. 

3. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 tahun 1981 (LN RI tahun 1981 Nomor 

76) tentang KUHAP mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Penegakan hukum perikanan yang diatur dalam ketentuan hukum diatas 

mengatur 3 (tiga) kelembagaan pemerintah yaitu, Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara RI (Polri) dan Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) Perikanan sesuai dengan weenang masing-masing instansi 
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tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional 

maupun hukum internasional.14 

Maka berdasarkan beberapa alasan yang telah penulis jabarkan dalam 

latar belakang, penulis hendak menganalisis mengenai proses penyidikan 

terhadap illegal fishing di wilayah perairan Probolinggo. Adapun judul yang 

penulis gunakan dalam tulisan ini adalah “TINJAUAN YURIDIS 

SOSIOLOGIS TENTANG PROSES PENYIDIKAN TERHADAP 

ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERIARAN PROBOLINGGO (Studi 

di Kepolisian Perairan Probolinggo)” 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting agar 

dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, adapun 

rumusan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apa penyebab terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Probolinggo ? 

2. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku illegal fishing di wilayah 

perairan Probolinggo ? 

3. Apa faktor penghambat dan upaya penanggulangan terhadap illegal fishing 

di wilayah perairan Probolinggo ? 

 

 
14 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, hlm 2. 
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C. Tujuan Penelitian  

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan 

permasalahan yang telah di rumuskan maka perlu kiranya di tetapkan beberapa 

tujuan yang hendak di capai dalam penelitian tugas akhir ini : 

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya illegal fishing di wilayah perairan 

Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku 

illegal fishing di wilayah perairan Probolinggo. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya penanggulangan terhadap 

illegal fishing di wilayah perairan Probolinggo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan 

dapat bermanfaat : 

1. Bagi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang aturan hukum di wilayah 

perairan Indonesia. 

2. Bagi Pemerintah agar lebih tegas untuk mengawasi dan menindak kapal 

yang memasuki wilayah perairan Probolinggo secara illegal sebagai upaya 

efektifitas penegakan kasus illegal fishing di wilayah perairan probolinggo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan teoritis 
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Yakni dapat dijadikan sebagai referensi bahan diskusi untuk pembahasan 

mengenai masalah hak dan kewajiban kapal yang memasuki wilayah 

perairan probolinggo dan sebagai bahan pengembangan keilmuan Hukum 

Acara Pidana dan Hukum Laut serta dapat dijadikan sebagai referensi oleh 

mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait dengan kapal yang 

memasuki wilayah perairan Probolinggo secara illegal. 

2. Kegunaan praktis  

Yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian 

hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap kapal yang 

memasuki wilayah perairan Probolinggo. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, 

dengan menggunakan metode-metode tertentu, adapun metode yang di gunakan 

adalah : 

1. Metode Pendekatan 

Objek masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penegakan 

hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan 

Probolinggo. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis.15 

Dalam pendekatan ini diartikan sebagai hukum sebagai law in action, 

dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum 

 
15 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1979. Perihal Penelitian Hukum. Alumni: 

Bandung. Hlm. 65. 
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tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, 

jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan 

makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan 

ajeg, atau hukum dalam arti petugas.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan di pilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini 

adalah di wilayah perairan Probolinggo meliputi aparat hukum Kepolisian 

Perairan yang berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo. Alasan 

di ambilnya lokasi penelitian ini adalah karena wilayah perairan 

Probolinggo memiliki 4 (empat) perbatasan wilayah perairan dimana terjadi 

tindak pidana perikanan mengenai illegal fishing akibat masuknya kapal 

lokal untuk melakukan penangkapan ikan tanpa adanya dokumen-dokumen 

dan memberhentikan hasil tangkapan di Pelabuhan Probolinggo yang tidak 

sesuai dengan dokumen wilayah penangkapan ikan serta terjadinya 

pelanggaran jalur wilayah perairan.16 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Daya yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini 

diperoleh melalui wawancara.17 Sumber data primer meliputi hasil 

wawancara dengan pihak terkait, yaitu Polisi Perairan di Probolinggo. 

 

 
16 Wawancara dengan Pak I Ketut Ali Bidang GAKKUM selaku penyidik di Kepolisian 

Perairan Probolinggo. 24 April 2019. 
17 Roni Hanitijo. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. Bogor. hlm 

24. 
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b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat 

berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian 

ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi : 

1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana) 

2) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 

Tahun 2004 Tentang Perikanan. 

3) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional 

Prosedur Penegakan Hukum Stuan Tugas Pemberantas 

Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing). 

c. Data Tersier  

Data yang di peroleh dari Ensklopedia, Kamus, Glosarry dan lain lain 

yang terkait dengan aturan mengenai illegal fishing di wilayah perairan 

Probolingggo. 

4. Teknis Pengumpulan Data 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menunjang analisa penulis 

dalam penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

cara : 
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a. Wawancara 

Sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak 

yang terkait dengan obyek penelitian yaitu Kepolisian Perairan 

Probolinggo. Dalam penulisan hukum ini penulis mewawancarai Bapak 

AIPTU I Ketut Ali selaku Kanit Gakkum sebagai Penyidik Satpolair 

Probolinggo dan Bapak IPDA Suyono, SH selaku Kepala Urusan 

Administrasi Operasional Satpolair Probolingo. Wawancara dilakukan 

secara informal (santai) dan dapat pula secara formal sesuai dengan 

situasi serta kondisi yang dihadapi peneliti. 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen yang dimaksud adalah penulis melakukan pengumpulan 

dokumentasi lewat pengambilan data secara langsung di lokasi 

penelitian, seperti data perkara Illegal Fishing tahun 2015, 2016, 2017, 

2018, dan 2019.  

c. Kepustakaan 

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang 

dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, 

antara lain: Tindak Pidana khusus, Hukum Laut Internaisonal dan 

Pengaturannya di Indonesia, Hukum Perikanan Indonesia, Hukum 

Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan Pengelolaan 

Perikanan Indonesia, Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Faktor-Faktor Yang 
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Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pembahasan Permasalahan dan 

Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Metode Penelitian 

Hukum dan Jurimetri. Selanjutnya jurnal hukum yang berkaitan dengan 

tema yang diangkat penulis, antara lain : Analisis Peran Kebijakan 

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) Pada Ekspor Ikan 

Tuna dan Udang Tangkap, Illicit Enrichment dalam Penegakan Hukum 

Pengambilan Ikan Secara Tidak Sah di Wilayah Perairan Indonesia, 

Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau, Peran 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Proses Penegakan 

Hukum Kasus IUU Fishing di Indonesia, Problematika Penegakan 

Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE 

Indonesia, Sekuritalisasi Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing 

(IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo, 

Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia. 

d. Website 

Merupakan suatu pengkajian tertulis dengan mempelajari dan mengutip 

berbagai informasi dari internet yang berkaitan dengan penelitian 

penulis.  

5. Analisa Data  

Penelitian ini bersifat Analisa Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang 

menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat 

kaitannya dengan penelitian lakukan, untuk dianalisis dan di deskripsikan 
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dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Seluruh bahan 

hukum yang di peroleh dalam penelitian, selanjutnya di klasifikasi dan di 

analisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang di dapatkan sesuai 

dengan permasalahan yang di bahas. Dari hasil tersebut di analisis dan di 

gunakan untuk menguji dan membahas permasalahan untuk di teliti oleh 

penulis pada penelitian ini. Hal tersebut di maksud untuk memperoleh 

pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan 

yang diteliti. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan 

dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

BAB I      : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, didalam sub bab metode 

penelitian terdapat metode pendekatan, lokasi penelitian, 

sumber data yang dalam sub babnya terdiri data primer, data 

sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data yang dalam 

sub babnya terdiri dari wawancara, studi dokumentasi, studi 

kepustakaan dan website. Selanjutnya terdapat analis data dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II           : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu membahas mengenai 

tinjauan umum tentang Negara Hukum, tinjauan umum tentang 

Penegakan Hukum yang dalam sub babnya terdiri dari 

pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum, tinjauan umum tentang perikanan yang 

dalam sub babnya terdiri dari definisi perikanan, aspek hukum 

tindak pidana pidana dalam bidang perikanan, tinjauan umum 

tentang Illegal Fishing yang dalam sub babnya terdiri dari 

pengertian illegal fishing, jenis-jenis illegal fishing, penegakan 

hukum bagi pelaku illegal fishing, peran kepolisian alam proses 

penyidikan terhadap pelaku illegal fishing, tinjauan umum 

tentang Penyidik yang dalam sub babnya terdiri dari pengertian 

penyidik dan penyidikan, pejabat penyidik polri, penyidikan 

Pegawai Negeri Sipil, kewenangan penyidik menurut KUHAP, 

kewenangan penyidik di bidang perikanan, daluarsa penyidik 

bagi tindak pidana perikanan dan tinjauan umum tentang ajaran 

kausalitas. 

BAB III     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab 

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Namun terlebih dahulu 

dipaparkan mengenai Profil Pelabuhan Perikanan Mayangan, 
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Penyebab terjadinya Illegal Fishing, Proses penyidikan terhadap 

pelaku Illegal Fishing di wilayah perairan Probolinggo, Faktor 

penghambat dan upaya penanggulangan terhadap pelaku Illegal 

Fishing di wilayah perairan Probolinggo. 

BAB IV      : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap 

obyek yang di teliti berdasarkan rumusan masalah yang di 

ajukan. Saran berisi mengenai masukan atas masalah yang di 

teliti oleh penulis yang dianggap penting untuk menjawab 

persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian 

sebelumnya.  

 


