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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka 

dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Wilayahnya tergolong sangat  

luas, mulai dari Sabang hingga Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar 

dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, Indonesia juga disebut negara 

kepulauan.
1
 Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI), Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan terbesar di 

dunia, berjumlah 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. 

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki 

kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km
2
, yang terdiri atas 

perairan kepulauan seluas 2,9 juta km
2
 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km

2
. 

Selain itu, Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan 

sumberdaya kelautan seluas 2,7 km
2  

pada perairan Zona Ekonomi Ekslusif 

(ZEE).
2
  

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam, 

di mana potensi perikanan tersebut merupakan potensi ekonomi yang dapat 

dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung 

pembangunan nasional. Berdasarkan data estimasi Kementerian Kelautan 
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dan Perikanan (KKP) tahun 2020, potensi perikanan Indonesia diprediksi 

mencapai USD 1.338 miliar per tahun.
3
 Atas potensi yang besar tersebut, 

harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, untuk kesejahteraan rakyat, 

sehingga  menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia.  Oleh karena itu, 

sudah sepatutnya pengelolaan disektor perikanan, dapat dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip keberkelanjutan. Dengan demikian, 

sumberdaya perikanan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi 

masa depan secara berkeadilan.   

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (3), mengamanatkan  

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal 

tersebut dimaksudkan bahwa, rakyat berhak menggunakan dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi harus sesuai dengan prosedur 

dan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan sumberdaya perikanan 

harus dikelola secara optimal dan profesional, agar mencapai hasil yang 

berdaya dan berhasil guna. Hal ini berarti, dalam memanfaatkan harus 

seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat 

secara berkelanjutan dan terjaminnya kelestarian sumberdaya ikannya. 

Potensi perikanan merupakan karunia  Tuhan Yang Maha Esa yang  patut 

di syukuri dan dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, selain itu sebagai 

salah satu modal dasar pembangunan nasional.  

                                                           
3
  Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, “Menteri Edhy Optimis Sektor Kelautan 

dan Perikanan Bisa Jadi Andalan Ekonomi Nasional”, https://kkp.go.id/artikel/22637-

menteri-edhy-optimis-sektor-kelautan-dan-perikanan, tanggal 1 Februari 2021. 
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Besarnya potensi sumberdaya perikanan, selain memberi manfaat yang 

besar juga menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatannya. Tingginya 

pemanfaatan sumberdaya ikan, dewasa ini berpengaruh terhadap 

ketersediaan stok sumberdaya ikan. Penangkapan ikan semakin meningkat, 

beberapa daerah tertentu telah mengalami penangkapan yang berlebihan 

(overfishing). Hal ini disebabkan masih maraknya tindak pidana perikanan 

di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), 

yaitu penangkapan ikan secara illegal, yang dikenal populer dengan  istilah 

illegal fishing. Pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh oknum pelaku 

usaha perikanan, banyak dilakukan secara  amatiran. Mereka hanya 

bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan belaka, terkadang 

menggunakan cara-cara yang tidak wajar, melakukan perbuatan tidak 

bertanggungjawab yang berakibat merusak lingkungan dan alam sekitarnya. 

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut, lemahnya 

delik tuntutan dan putusan pengadilan terhadap para pelaku illegal fishing, 

telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang 

ada selama ini, tidak memberikan sanksi putusan optimal, dan hanya 

menyentuh kalangan awak kapal semata, tanpa berusaha mengungkap otak 

pelaku yang sesungguhnya, yaitu pemilik kapal atau korporasi yang 

membackingi kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar untuk 

negara, nelayan kecil/tradisonal,  dan masyarakat pesisir. Kenyataan ini 

menunjukan bahwa langkah-langkah pengelolaan harus dilakukan secara 
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benar dan berhati-hati agar sumberdaya perikanan yang tersedia,  dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

37/PERMEN-KP/2017 Pasal 1 ayat (3), menjelaskan penangkapan ikan 

secara illegal (illegal fishing) adalah, kegiatan perikanan yang tidak sah atau 

kegiatan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi 

batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian  Illegal, Unreported, 

and Unregulated Fishing. Secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan 

perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur  oleh 

peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu intitusi 

atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.
4
  

Illegal fishing dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan 

Indonesia (KII) sendiri. Selama tahun 2021, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan telah menangkap sebanyak 163 kapal ikan, terdiri dari 111 kapal 

ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran, dan 52 kapal ikan asing yang 

telah melakukan pencurian ikan atau penangkapan secara illegal, dan 

melanggar  peraturan perundang-undangan. Kapal ikan asing yang ditangkap 

diantaranya dari beberapa negara tetangga yaitu 21 kapal berbendera 

Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam.
5
  

                                                           
4
  Nunung Mahmudah, Op. Cit, p.80 

5
  Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor:SP.1192/SJ.5/XII/2021, 

https://kkp.go.id/artikel/36756-lagi-satu-kapal-asing-dan-6-kapal-indonesia-ditangkap-kkp, 

tanggal  30 Desember  2021 

https://kkp.go.id/artikel/36756-lagi-satu-kapal-asing-dan-6-kapal-indonesia-ditangkap-kkp
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Bentuk-bentuk tindak pidana  illegal fishing di WPP-NRI antara lain, 

penangkapan ikan tanpa ijin (Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin 

Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). 

Kegiatan memiliki ijin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan 

(pelanggaran daerah penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap ikan yang 

dilarang, ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen perizinan 

kapal, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter bagi kapal 

diatas 30 Gross Ton, serta penangkapan ikan yang merusak (destructive 

fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, 

alat dan cara yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan
6
. Illegal 

fishing oleh Negara asing, merupakan tindakan pidana yang dapat 

merongrong  perekonomian di bidang perikanan, dan pelanggaran 

kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Negara asing dengan semena-

mena, memasuki dan mencuri ikan di WPP-NRI. Oleh sebab itu, diperlukan 

tindakan tegas oleh aparat penegak hukum. 

Pemerintah Indonesia telah berupaya  menanggulangi tindak pidana 

perikanan (illegal fishing), dengan membuat produk peraturan yang secara 

spesifik terkait pelaksanaan kegiatan penegakan hukum tindak pidana 

dibidang perikanan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 

tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 

tentang perikanan selanjutnya di singkat (UU 45 Tahun 2009). Tindak 

Pidana di bidang perikanan, di atur dalam Bab XV Pasal 84 s/d 104, 

                                                           
6
  Mukhtar,  illegal fishing di Indonesia,  http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-

fishing-di-     indonesia.html, tanggal 3 Februari 2021 

http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-%20%20%20%20%20indonesia.html
http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-%20%20%20%20%20indonesia.html
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sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun 

pemeriksaan di sidang Pengadilan Perikanan, dilakukan menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

kecuali ditentukan khusus dalam Undang-Undang Perikanan. Dengan 

adanya UU 45 Tahun 2009, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

terhadap penegakan hukum dibidang perikanan. Penegakan hukum tindak 

pidana perikanan adalah, suatu tindakan yang akan memberikan sanksi 

kepada setiap orang, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam peraturan peundang-

undangan di bidang perikanan.
7
 Setiap tindakan yang melanggar ketentuan 

pidana, yang telah memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, hendaklah harus 

ditindak secara tegas. Disinilah peran sanksi pidana yang dinilai sangat 

penting dan menentukan untuk tercapainya suatu kepatuhan. 

Tindak pidana perikanan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa 

(ekstra ordinary crime). Kerugian negara akibat pencurian ikan dan 

penangkapan ikan yang sifatnya illegal setiap tahun, ditaksir mencapai ± 

Rp.80 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari, potensi ikan yang hilang 

mencapai ± Rp.30 triliun dan kehilangan penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP) sebesar ± Rp.50 triliun setiap tahun.
8
 Pada pemerintahan Presiden 

Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, 

                                                           
7
  Freshty Yulia Arthatiani, “Peran PPNS Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus 

IUU Fishing Indonesia”, Artikel, Volume 17,Nomor 1, Tahun 2014, Jakarta, hlm.2. 
8
  Syahrin Abdurrahman, Gagasan dan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan Edisi II,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 

2012,Hlm.38 
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nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai Rp.240 triliun per tahun
9
. 

Ditambah lagi dengan rusaknya sumber daya ikan dan lingkunganya. 

Praktek illegal fishing oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, 

memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara, terlebih dalam 

sektor perekonomian. Sehingga perlu dilakukan suatu tindakan pencegahan 

dan penegakan hukum secara tegas terhadap oknum/pelaku illegal fishing, 

agar mendapatkan efek jera.   

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan sistem 

untuk  mengatasi illegal fishing yaitu Monitoring, Controlling dan 

Surveillance (MCS). MCS adalah sebuah sistem atau konsep untuk 

melaksanakan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (responsible 

fisheries)
10

, sebagai upaya dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan 

sumberdaya perikanan, sesuai ketentuan internasioal dan regional, 

khususnya untuk mengatasi kasus IUU fishing. MCS terdiri dari tiga 

komponen utama yang saling berkaitan, untuk mewujudkan target rencana 

pengelolaan perikanan yaitu : 

1. Monitoring adalah pengumpulan data-data penangkapan ikan dan sumber 

daya ikan untuk keperluan sainitifik dan ilmiah, data ini nantinya 

digunakan untuk pendugaan stok ikan.
11

 

2. Control atau Pengendalian adalah peraturan teknis untuk mengatur 

ketentuan eksploitasi penangkapan ikan. Pengaturan dilakukan 

                                                           
9
  Nunung Mahmudah, Op.Cit., p.2 

10
  Yudhistira Rizky Abdillah, Integrated MCS untuk pencegahan dan pemberantasan IUU 

Fishing, Edisi Pertama,Kencana (Divisi Frenamedia Group) , Jakarta,2020, hal.1 
11

  Ibid 
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mempertimbangkan data karakteristik yang diperoleh dari pelaksanaan 

monitoring. Contoh pelaksanaan control adalah penentuan lokasi 

perizinan kapal perikanan berdasarkan data stok sumber daya ikan, dan 

jenis alat penangkap ikan yang diizinkan.
12

,. 

3. Surveillance adalah metode pengawasan aktifitas penangkapan ikan, 

untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan 

yang telah ditetapkan dalam control.
 13

 

Surveillance memegang peranan yang sangat penting, kerena muara 

akhir dari surveillance adalah penegakan hukum. Kegiatan surveillance 

dilaksanakan oleh  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Ditjen PSDKP merupakan intansi di bawah 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
14

 Dalam 

melaksanakan tugasnya, Ditjen PSDKP memiliki fungsi pengawasan dan 

penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, telah memiliki 2 (dua)  

komponen utama dalam penanganan tindak pidana perikanan yaitu 

Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipi (PPNS) Perikanan.  

Pengawas Perikanan adalah,  Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai 

tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan.
15

 Pengawas Perikanan sangat berperan dalam 

                                                           
12

  Ibid.,p.2 
13

  Ibid. 
14

  Ir.Sere Alina Tampubolon, Buku Saku Pengawas Perikanan, KKP, Jakarta,2015,Hlm.1 
15

  Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perinanan Nomor:47/PERMEN-KP/2020 



 

9 
 

rangka pencegahan tindak pidana perikanan, yang bertugas untuk 

mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

perikanan. Sedangkan PPNS Perikanan, merupakan salah satu ujung tombak 

dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan. Peran PPNS 

Perikanan sangatlah penting, yaitu melakukan penyidikan. Penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya.
16

 Penyidikan merupakan pintu gerbang 

utama masuknya perkara pidana, karena melalui proses penyidikan, upaya 

penegakan hukum mulai dilaksanakan. Selain PPNS Perikanan, penegakan 

hukum tindak pidana di bidang perikanan, dapat dilakukan oleh Perwira TNI 

AL dan Penyidik Kepolisian.  

Pemanfaatan  sumberdaya ikan dengan cara melakukan penangkapan 

ikan, di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perlu 

adanya perizinan tertulis sebagai legalitas yang wajib dimiliki oleh setiap 

pelaku usaha, berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Surat izin Usaha Perikanan (SIUP). Selain itu, 

bagi kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan, juga 

wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang dikeluarkan oleh 

syahbandar. Hal tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 

                                                           
16

   N.R Hendy Toerino, Hukum Acara Pidana,Universitas 17 Agustus 1945 

Semarang,2013,Hlm.7 
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tentang Perikanan. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan wajib 

memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan 

Ikan (SIPI), namun hal tersebut tidak wajib untuk nelayan kecil. Nelayan 

kecil adalah orang yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap 

ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif 

paling besar 10 (sepuluh) gross tonage
17

.  Sebelum kapal perikanan melaut, 

terlebih dahulu melengkapi dokumen Surat Laik Operasi (SLO) dari 

pengawas perikanan. SLO berfungsi untuk mengetahui dan memastikan, 

kelayakan administrasi dan teknis kapal perikanan terpenuhi. SLO 

merupakan salah satu persyaratan wajib dalam rangka penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB). Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 260 Ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan dan Perikanan, “bahwa setiap kapal perikanan yang akan 

melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO). 

Adapun SLO tersebut diterbitkan pengawas perikanan setelah memenuhi 

persyaratan administrasi, dan kelayakan teknis kapal”. Dengan demikian, 

maka setiap orang yang menjalankan usaha perikanan, baik perorangan 

maupun korporasi wajib memiliki SIUP, SIPI, SLO dan SPB.  

Kenyataannya, masih ada pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, 

yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, seringkali  melanggar atau 

tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang telah ditetapkan oleh 

                                                           
17

  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha 

Perikanan Tangkap Pasal 1 Ayat (10). 
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peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut jika dibiarkan akan 

mengakibatkan peningkatan eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak 

bertanggung jawab dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan 

sumberdaya secara lestari dan berkelanjutan dan akan merugikan negara. 

Salah satu contoh perkara tindak pidana perikanan yang berada di wilayah 

kewenangan Pengadilan Negeri Pati yaitu, Putusan  No.19/Pid.Sus/2017/PN 

Pti  yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).  Dalam 

putusan perkara tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa 

DARYADI bin KARSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana di bidang perikanan, “Mengoperasikan kapal 

penangkap ikan berbendera Indonesia, di wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik  Indonesia, serta tidak memiliki surat ijin penangkapan 

ikan (SIPI) asli” dan ”selaku nakhoda kapal perikanan yang akan berlayar 

melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat persetujuan berlayar”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  mengenai permasalahan tindak pidana perikanan yang tidak 

dilengapi persyaratan dokumen perizinan (SIUP,SIPI,SLO dan SPB) di 

Pengadilan Negeri Pati dan menuangkan ke dalam tugas akhir (skripsi) 

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 

DI BIDANG PERIKANAN (Studi Kasus Putusan 

No:19/Pid.Sus/2017/PN Pti). 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perikanan dalam hukum positif 

Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana / pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana perikanan (Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2017/PN Pti)? 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian 

bersifat untuk pengembangan ilmu atau untuk memecahkan suatu masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif  Negara Republik Indonesia, 

mengatur tindak pidana kapal perikanan tanpa SIUP,SIPI,SLO dan SPB 

di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-

NRI); 

2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak 

pidana perikanan berdasarkan Putusan No. 19/Pid.Sus/2017/PN Pti. 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian   selain   mempunyai   tujuan   yang   jelas      juga diharapkan 

memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi 

ini antara lain: 

 



 

13 
 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dapat     memberikan      sumbangan     pemikiran      bagi 

pengembangan  ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana  

khususnya terkait tindak pidana dibidang perikanan; 

b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis, sehingga 

lebih mengerti betapa pentingnya peranan dokumen perizinan dalam 

menjalankan pekerjaan atau  profesi nelayan penangkap ikan; 

c. Dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan, khususnya Tindak 

Pidana Perikanan; 

d. Menambah khasanah ilmu pengetahuan atau literatur dan bahan-

bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap 

penelitian sejenis untuk generasi mendatang dan dapat memberikan 

wacana kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana 

perikanan. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan 

pemahaman pihak-pihak terkait yang interes/tertarik terhadap 

persoalan yang diangkat dalam judul ini; 

b.  Dapat memberikan sumbangsih bagi penegakan hukum di bidang 

perikanan, khususnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

perikanan; 

c. Dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk 

pengaturan dan sanksi tindak pidana perikanan di Indonesia; 
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d. Dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum 

khususnya pidana dibidang perikanan sebagai bekal dikemudian hari. 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, isi dari 5 bab 

tersebut  adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang A.Latar Belakang B.Perumusan 

Masalah, C.Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, dan E. Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu A. Tinjauan Umum Tentang Tindak 

Pidana, B.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan, C.Tinjauan 

Umum Tentang Syarat-Syarat Kegiatan Usaha Kapal Perikanan, D.Pengertian 

Kapal Perikanan,  E.Dasar Pertimbangan Hakim, F.Pengertian Putusan 

Pengadilan. 

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang metode-metode 

penelitian yang digunakan selama pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai 

berikut ; A.Metode Pendekatan, B. Spesifikasi Penelitian, C.Jenis Data, 

D.Metode Pengumpulan Data, E. Metode Pengolahan dan Penyajian  Data 

dan F. Metode Analisa Data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang A. 

Pengaturan Tindak Pidana Perikanan Dalam Hukum Positif Indonesia, B. 

Penerapan sanksi Pidana / Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perikanan (Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2017/PN Pti) 

Bab V Penutup, berisi tentang Simpulan dan Saran. 


