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Abstrak
Bangsa Indonesia telah meratifikasi LINCLOS 1982 dengan Undang-.Undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan United Nations Convention On T'he Law Af The Sea (Kon.,,ensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik inConesi* Tbhun 1983 l{omor
76; Tambahan Lembaran Negara fiepublik Intlonesia Nomar 3319), i.ii'r.ii!,'.i baiiu,a Indonesia telah
menundukkan diri pada konvensi dau Konvettsi liukum Larit tel.
t;1,,1, ;r1e-;ria{li }rukum positif,
'-bi;i
Indonesia
di bidang kelautan harus rnen,r'esu:iilian deirgan kerentuan
sehingga segaia kebijakan
konvensi. Dalam hal penanganan pelaku tindak pidana perikarran var,g ait..rlikln oleh Kapal Ikan
Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal Jishing) di Felairan Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), aparat penegak hukum dalair: pen,'ele saian hukumnya beium
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 Konvensi. baik itu mr.iiai i.lari proses penyidikan,
penuntutan sampai pada Putusan Hakim. Tulisan ini mengkali bagar;::ana Irnplernentasi Konvensi
Hukum Laut Internasional 1982 dalam Pembaharuan Und.anglinjan.c Peilkanan sekaligus sobagai
upaya penanggulangan terhadap pelaku illegal .fishing di i;erairan ZF.EI. Data dalam tulisan ini
dicari dengan cara melakukan stud,i l-lepustakaan, artinya dcngan cara mempelajari buku-buku,
naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sefia berciasarkan pengalaman
penugasan diri pribadi Penulis untuk dapat menjawab peimasalahan yang diaiukan. Hasitr yang
didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah implementasi penegakan hukum
bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) oleh warga negara asing, berkaitan dengan Pasai 73 Konvensi Hukum Laut 1982.

Kata-kata Kunci

:

Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasii:nal Dalam Pembaharuan

Undang-Undang Perikanan.

Abstract
Indonesia had ratified U\TCLOS in 1982 by Act 17 o.f 1985 oit rite Rrirrriccttioit of rhe United
Nations Convention On The Lax' O-f The Sect iL-nitecl -'{oriorts Ct ri . t,,i-); t,,t rlt. L,tr,, o/'tlte Sea)
(State Gazette of the Republic of Indonesia \eor 1963 \ltnbei'-6, Str',t:;(t?lctir to Stctte Gazette of
the Republic of Indonesia l\iumber 33191, uhich means tliar Ittcion:si:t hos sub,lecred himself to the
Convention and the Convention on the lax of the Sea hcis l:eeii o ttosiriye lcnt', so that all of
Indonesia in the field of maritime poliq, ntust cottfonn yith the prcyisit.ttts of the Cont,erttion. In
rerms of handling criminal fisheries conducted by Foreign Fishing l'esse! (},ICHy v.ere fishing
illegally (illegal fishing) in the Indonesian Exclusive Econontic Zoite ZEEI1, lay' enforcement
fficers in legal settlement has not conform with the provisions of Article 73 of the Convention
either the start of the investigation, prosecution until the verdict Judge. This paper examines how
the implementation of the Convention on the Law of the Sea 1982 Fislteries Law,Reform as well as
prevention efforts against illegal fishing in the waters actors ZEEI. The data in this paper sought by
x'ay of literature study, meaning that by studying books, manuscripts relating ta the issttes discussed
as well as the assignment af personal experience Authors to address i,ysues r*ised. The result of the
discussion in this paper is: How does the implementation of law enJbrcentent .for critninal or
t'iolations of fisheries in the Exclusive Economic Zone of Indonesia (ZEED byforeign nationals,
x'ith regard to Article 73 of the Convention on the Law of the Sea 1982.
Keywords: Implementation of the Convention on the International Maritime Law Reform Act in
Fisheries.
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wilayah Indcnesia sebagaimana ditetapkan

A. Latar

Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republii< Indonesia
telah meratifikasi Konvensi hukur* Laut Internasional (UNCLOS) 1q82 dengan UndaugUndang Nomor 17 Tahun 1985, yang artinya
Indonesia telah menundukkan ciiri pada konvensi ini, sehingga segala kebijakan indonesia
di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Disis: iain Indonesia merupakan negara kepula*arr.2 yang sebagian besar l,vilayahnyli hct'Lr":t,rril. perairan,
yang memiliki potensi sumber da,". a rkan yang
besar. Sebagai negara kepulauan. han-ipir dua
pertiga wilayahnya lautan. merriiikr luas wilayah perairan 5.8 juta Km'. laut teriiorial 3.1
juta Km2, Zona Ekononri Ekskirisif indcnesia
(ZEEI) 2.7 juta I{m2, pan1ang garis pantai
81.000 Km, panjang Bu.se Line i 'r.179 Km.
memiliki * 17.199 pLriau. Ja;r icii1, :;rt lima
pulau besar yaitu Sutlatera. Jau rl. Kaii uantan,
Sulawesi dan Irian Jaya (Papua;.'
Secara internasional w'i1a-vah Zona Ekonomi Eksklusif pertama kaii diperkenalkan
oleh United Nation Conttention t'tn the law o./"
the sea (LINCLOS) 1982, yakni pada Part V,
article 55 sampai article 75. Sebeium konvensi
hukum laut 1982 diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia telah mengundangkan Undang-lJndang Nomor 5
Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia. Dimana tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia ini merupakan realisasi
yuridis periuasan wilayah laut, utamanya yang
menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannr,a. sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan caia melnanlaatkan sr,rmber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.a
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesra adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar
laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya
dengan i:atas tertri.iar 200 (dua ratus) mil laut
diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia,s dimana sumber daya alam yang terkandung di dalam laut menjadikan rawan dari
eksploitasi dan eksplorasi ilegal oleh pihakpihak yang tirlak bertanggungjawab, utamanya

penangkapan

iknn s{rcara ilegat

(illegal

fishing\ oleh kapal-kapal ikan berbendera
asing (KiA) dengan menggunakan peralatanperalatan nioderen

di

Wilayah Pengelolaan

Perikanan Repubhk indonesia (WPPRD.

Nlenr-irut Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2[i09 tcntang Perubahan Atas UndangUndang lrcmor 31 Tahun 2004 tentang Perikanatr nreni,ebutkan, arJa dua instansi yang diberi weu'enang scbagai penyidik (Perwira TNI
Angkatan Laut dan I'enyidik Pegawai Negeri
Sipii Perikanan) yang berkaitan dengan proses
perkara tindak pidana di bidang perikanan
yang terjadi di ZEEI sampai dengan perkara
dapat dilirnpahkan ke Kejaksaan.o Dalum proses Penegakan hukum tindak pidana perikanan
di Wilayah Pengeiolaan Perikanan RI Zona
Ekonorni Eksklusif Indonesia harus konsisten
dan konsekuen sesuai ketentuan hukum nasional dan ketentuan-ketentuan Konvensi Huki;m Lailt. Oleh sebab itu, pelaksanaan penehukum di laut khususnya tindak pidana
-eakan
perikanan Cilaksanakan oleh kapal dan atau
aparat 1'ang berwenang dan ditetapkan dalam
undang-undang nasionai atau peratutan "Lex
Specialis" dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidana iraitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 3 tr Tahun 2004 tentang Perikanan.

,ac]alaJtnegarayangseluruhwilayahnyaterdiridarisatuataulebih
kepulauan, terma,sukpulau-pulatr /ain tang erar ltubunganya satu sama lain, termasukperairan dianlaranya serta
wujud alamiah lainya, memiliki kedaulatart diperairan kepulauan yaitu perairan yang terletak disisi dalam dari
garis-garis pan gkal lurus kepu|auan.
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar lfukum Interilasianal, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 179.
3
Markas Besar TNI AL, Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut Dalam Mewujutkan Postur TNI AL Sampai
Dengan Tahun 2024, Jakarta ,(27 Februari 2006). Hal 7.
n
P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesla, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 63.
s
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. tentang Zona Ekonomi Ekslusif htdonesia, Pasal2.
6
Indonesia, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2a09 rcntang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5A73),Pasa|73 (1)"
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B. Pokok Permasalahan.

I.
n
,a

nganPasal 100C danPasal 103 yangberbunyi:
1. Tindak Pidana Kejahatanyaitu: Pasal
84 ayat (1,2,3 dan 4), Pasal 85, Pasal
86 ayat (I,2,3 dan 4), Pasal 88, Pasal
91, Pasatr 92, Pasal 93 ayat (l dan 2),

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang pefinasalahan di
atas, maka yang menjadi pokok pennasalahan
adalah Bagaimanakah implementasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran perikanan di wilayah Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh warga negara
asing, berkaitan dengan Pasal 73 Konvensi

Ilukum Laut

1982?

2.

Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1,2
dan 3i, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100,
Pasal 100A, Pasal 100B, danPasal
100c.

-

7l
d

C. Pembahasan

ul

Dalam pengertian tindak pidana, secara
umum menurut Sudarto7 (1983) terdapat tiga
hal pokok yang dibicarakan, yaitu:
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danPasal 94
Tindak Pidana Pelanggaran yaitu: Pasal
87 ayat (1 dan 2), Pasal 89, Pasal 90,

Akibat hukum ratif,rkasi suatu konvensi
internasionai adalah bahwa negara peratifikasi
terikatkepada ketentuan-ketentuan konvensi
yang diratifikasi tersebut, sehingga peraturan
perundang-undangan fiegara tersebut harus
disesuaikan dengan konvensi. Salah satu bagian dari UNCLOS 1982 adalah mengenai
ZEE, di mana dalam Konvensi F{ukum Laut
(LINCLOS T982) ZEE diatur dalam bagian ke5 yang terdiri dari 2l pasal, yaitu pasal 55
sampai dengan pasal 75. Sebanyak 15 pasal
mengatur masalah perikanan di ZEE negara
pantai. Menurut KHL 1982, yang dimaksud
dengan ZEE adalah
"The Exclusive Economic Zone is an
area beyond qnd adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal
regime esthablished in this part under
which the rights and jurisdiction of the
coastal state and the rights andfreedoms
of other States ore governed by the relevant provisions of this Conyention".

Perbuatan yang dilarang;

2.

Orang yang melakukan perbuatan yang
dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.
Tindak pidana dalam bahasa Belanda
disebut Stra/baarfeil. Strafbaarfeit ini terdiri
atas tiga kata yaitu straf, baar dan.feit. Straf
diartikan sebagi pidana dan hukum, baar diar:ikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan /eir
diartikan sebagai tindak, peristiwa. pelangea:an dan perbuatan. Menurut Moeljatno (1969)
:nengatakan, perbuatan pidana adalah perbua:an yang oleh aturan hukum pidana diiarang
Jan diancam dengan pidana barang siapa yang
nelanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan
Saleh (1968) perbuatan pidana adalah perbua:an yang oleh masyarakat dirasakan sebagai
:erbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat
lilakukan.s Menurut Halim menyatakan delik
:dalah suatu perbuatan atau tindakan yang ter.arang dan diancam dengan hukuman oleh Unjang-undang (pidana).e Berdasarkan pengerti:n tindak pidana yang disampaikan para ahli
:ersebut di atas, sangat tegas terdapat hal ten:ang perbuatan yang dilarang.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
:engategorikan dua jenis tindakan atau perruatan melawan hukum atau melawan pera.uran perundang-undangan perikanan, yaitu
iejahatan (crime) dan pelanggaran (violation).
Kedua jenis tindakan tersebut di atur dalam
Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 84 sampai de-

Maksudnya adalah ZEE adalah suatu
jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah, yang tunduk kepada regim khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang
meliputi lurisdiksi negara pantai dan hak-hak
serta kebebasan-kebebasan negara-negara lain
yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.
Dalam Pasal 57 TINCLOS 1982 menyatakan
bahwa lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal
darimana lebar laut teritorial diukur. Adapun
hak-hak negara pantai pada ZEE adalah seba-

\bdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terari,sme: Perspektif Agatno, l tAl.,I dan Llukum. Refika
01

ro

-ditama Bandung 2004.

ibid,hal.68-69.

-\dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Raja Grafirrdt Persa,la, 20i)2). ha1 jl.
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rus dibebaskan setelah dibayarkan uang jaminan. Pada dasamya negara pantai tidak boleh
mengenakan pemenjaraan atau hukuman badan lainnya terhadap pelang.garan-pelanggaran
yang dilakukan di ZEE-nya."
Dalam Pasal 73 Konvensi (UNCLOS
1982) diatur mengenai penanganan nelayan
asing yang tertangkap diZEE sebagai berilnrt:
1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplbrasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan
hayati di ZEE mengambil tindakan demikian termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melalokan
proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkapdan awak
kapalnya hanrs segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan
yang layak atau bentuk jaminan lain-

gai berikut :ro
1. Hak berdaulat r"rntnk meflgadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan
pengunlsan sumber kekalraan alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan
tanah di bawahnya"
2. Hak berdaulat atas ke gialan-ke iziaran
eksplorasi dan cks]rioitssi :repenr J,roduksi air dan angin.
3. Yurisdiksi untuk pendiirrii: dan pemanfaatan pulau buatari. inir:ilasr rangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan. dan pembinaan iingkur:gan maritim.
Beberapa ketentuan .veng niengatur konservasi di wilayah laut negara pantai ialah sebagai berikut:
1. Setiap negara pantai (iri7ri.i:ii.l state),
berdasarkan inf*nnasi terbaik ;,:ng tersedia, harus n:elakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam konserr,'asi
dan perlindungan sumbcr daya hayati
untuk mencegah penangkapan (pengambilan) berlebih dari sumber daya di
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif masing-masin g negara pantai.
2. Setiap negara pantai diharuskan bekerja sama dengan organisasi internasional, baik pada tingkar subregional,
regional maupun pada tingkat global
dalam menjamin kelangsungan atau
konservasi sumber daya hayati laut di
wilayah negaranya.
3. Setiap negara pantar yarlg lnenangkap
ikan di u,ilayah perairanirya harus mengikuti ketentuan konsen,asi yang berlaku. Setiap ne_sara pantai harus menyampaikan tata u'aktu terkait dengan
penyelesaian peratLlran konsen-asi dan
pengelolaan sumber da1-a di u.i1a1,ah
nasionalnya.

nya.

3. Hukuman Negara pantai yang dijatuh-

4.

Suatu negara pantai dalarn Zona Ekono-

salah satu Pasal 102 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 yang berbunyi : "Ketentuan-tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini
tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang
perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan

tindakan untuk menjamin ditaatinya peranlran
perundang-undangan yang telah dikeluarkanDy&, termasuk unfuk menghentikan, memeriksa, menahan dan menuntutnya secara hukum. Namun demikian, kapal yang ditahan haro

kan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE
tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya atu
tara Negara-negara yang bersangkutan,
atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
Dalam hal penangkapan atau pendhanan kapal asing Negara pantai harus
segera memberitahukan kepada Negara
bendera, melalui saluran yang tepat,
mengenai tindakan yang diambil dan
mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Kemudian ketentuan Pasal 73 ayat (3)
UNCLOS 1982 tersebut diselaraskan dalam

mi Eksklusifnya dapat mengambil tindakan-

rr
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perikanan Republik Indonesia sebagaimana

Chairul Anwar, Harizon Barw Hukum Laut Internasional, Rhineka Cipta, Jakarta. 1988, hlm 45.
Pasal73 KHL PBB 1982.
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dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, ke!'uali telah ada perjanjian antara Pemerintah
Republik lndonesia dengan pemerintah negara
r-ang bersangkutan".
Dengan ketentuan TINCLOS 1982, maka
rerhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI tidak
boleh mencakup hukuman badan, kecuali ada
perjanjian sebaliknya. Ketentuan,/an-e hanl'a
menjatuhkan pidana denda terhadap kapal ikan
asing yang menangkap ikan secara rlegal dr
perairan ZEEI dapat melemahkan penegakan
hukum terhadap tindak pidana perikanan. Padahal di perairan ZEEI inilah terdapat banl'ak
spices ikan yang nilai ekonominya tinggi, akibatnya negara mengalami kerugian yang sangat besar karena tindakan penangkapan ikan
secara ilegal tersebut.
Proses hukum yang dilakukan setelah
penyidikan perkara tindak pidana di bidang
perikanan adalah proses hukum berupa penunrutan oleh Jaksa Penuntut lJmum, dan perhenksaan di sidang Pengadilan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198i
rentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dan acara yang ditentukan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
1. Yang berwenang melakukan penyidik
tindak pidana di bidang perikanan yang
terjadi di ZEEI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) adalah Perwira TNI AL dan PPNS Perikanan.
2. Kewenangan penyidik sebagaimana dalam pasal 73A adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan
dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar
keterangannya;
c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau
saksi untuk didengar keterangannya;
d. menggeledah sarana dan prasarana
perikanan yang diduga digunakan
dalam atau menjadi tempat meiakukan tindak pidana di bidang perika-

f.

sahan dokumen usaha perikanan;

g" memolret

tersangka d.*rulatau barang tukti tindak pidana di bidang
pdrii,.aflan;

h.

l.
j
k.

r-iili yang diperlukan
ciaiar.i hi;'burgailaya dengan tindak
p r ciaira cr i:iieir g -rerikanan;
nen,'niiat dan nenanciatangani be" '^'iksaan:
L,t*
a!*,..
!.tr.!l
ili:r':-;d&r3i1r:rli;,n

i

nt.^i\r.\a]t peni'itaan terhadap baran-g

:r.k:i . ang digunakan

hasii

ilr,;:x

dary'atau

piciana:

meiair,rkair pen*rhentian penyidikan: cian

1. mengadakan un,takan larn yang
menurut hukum dapat dipertangJ.

nan;

e. menghentikan,

angkap, memtrawa, dan/atau menahan kapal dadatau orang yang
disaiigka melakukan tindak pidana
di bidang perikanan;
memeriksa kelengkapan dan keab-

memeriksa, men-
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gungjawabkan.
Surat Pernberitahuan telah Dirnulainl'a
Penyidikan (SPDP) kepada penunfut
umum sebagaimana yan9 diarur dalam
pasal 73B adalah:
a. Penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh)
hari sejak ditemukan adanya tindak
pidana di bidang perikanan.
b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka
pahng lama2A (dua puluh) hari.
c. Jangka waktu sebagaimana dimaksuci pada ayat l2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan )'ang belum selesai, dapat diperpanjang oieh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memitup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah
terpenuhi.
e. Setelah waktu 30 (tiga puluh) han
tersebut, penyidik harus sudah me=
ngeluarkan tersangka dari tahanan
dermi hukum.
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f.

penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
Jika hasil penyidikannya belum lengkap (P18), maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang
disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus
dilenkapi (mempergunakan formulir P-19).
f)alam rvaktu niaksimal 10 (sepeluh) hari terhitting sejak i;rirgg*l penerimaan berkas, penyitlik harus menyan:paikan kembali berkas
perkara tersebut kepada Penuntut Urnum. Penyidikan clianggap selesai apabila sebelum
waktu 5 (lima) hari Penunrut Umum tidak
mengembalikan hasil penyidikan atau apabila
setlelum batas rryaktu 5 (lima) hari sudah ada
pemberitahuan oieh Penuntut Umum bahwa
penyidikan sudah seiesai. Jika Penuntut Umum
menyatakan hasil penyidikan telah lengkap (P2I), maka clalam waktu sepuluh hari terhitung
sejak tanggal penerimaan berkas dari Penyidik
din,vatakan lengkap, rnaka Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadi-

Penyidik sci:agairnana diniaksud
dalam Pasal 73A menYampaikan

hasil penyidikan ke pemtntut umum
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Dasar Hukum Penegak l{l*Litn Tindak
Pidana Perikanan adalah i'asal 7i ayat (1) i-ln'I'ahun 2i'i)9. rJisebutdang-Undang Nomor 45
kan bahwa ada tiga instansi l'aiig rliberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidaira perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipit (PPNS) Perikanan, Perwira TNI At dan Penyidik Kepolisian Negara. Menurut pasal 5 ayat (1) []ndangUndang Nomor 31 Tahun 2AA4, perairan ZEE
Indonesia merupakan salah sati-r wilayah pe-'
ngelolaan perikanan RI, namun kiiusus untuk
penyidikan dalam rangka penega.irii;, hukum
bidang perikanan cii wilayah perairan IIIE Indonesia, ditunjuk sebagai penyidik adalah Perwira TNI AL dan PPNS Perikattari.
Selain penyidik, aparat penegak hukurn
bidang perikanan lainnya adalah Jaksa selaku
Penuntut Umum, Selain diatur di dalam KUHAP, penuntut umum diafur di dalam Pasai 75
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan. Penuntutan terhadap tindak pidana
di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut
umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Sebagai penuntut umum tindak pidana perikanan
harus memenuhi persyaratan:
l. Berpengalaman rnenjacii penuntut
umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2. Telah mengikuti pendidikari dan pelatihan teknis di bidang perikanan.
3. Cakap dan memiliki integritas moral
yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

ian Perikanan.
Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai mengenai
nelayan asing yang tertangkap di ZEE tidak
boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada
perlanjian sebaliknya antara negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan
lainnya. Hal ini melemahkan penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan
asing dan berdampak kerugian yang sangat besar bagi Indonesia.
Kendala dalam mekanisme penyimpanan
dan eksekusi barang bukti, dimana barang
bukti yang digunakan dalam melakukan tindak
pidana perikanan seperti kapal dan hasilnya
seperti ikan dilelang terlebih dahulu karena
mudah membusuk. Uang hasil lelang tersebut
sebagai barang bukti di pengadilan. Sedangkan
barang bukti berupa kapal dan peralatannya
disimpan. Dalam proses penuntutan, Penuntut
Umum banyak menemui kendala karena tidak
mempunyai dermaga khusus sebagai penyimpan kapal sehingga harus dititipkan di Pangkalan TNI AL. Akibatnya kapal-kapal yang sedianya akan dirampas negara dan akan dilelang harganya menunrn karena banyak yang
mengatrami kerusakan, belum lagi perawatan
terhariap ABK non-yustisial yang mencapai ratusan sebelum dilakukan pendeportasian. Hal

Jaksa selaku penuntut umum yang nlenangani tindak pidana di bidang perikanan ini
berpedoman pada Pasal 76 ayat 1 s.d 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu
setiap ada Surat Pemberitahuan Dimularnya
Penyidikan (SPDP), maka jaksa 1'ang telah ditunjuk sebagi Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik ivajib
memberitahukan hasil peneiitiannya kepada
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.ni sangat membutuhkan biaya yang tidak seJikrt, terutama biaya kebutuhan makan ABK

2.

:on-yustisial.
Penetapan Sebagai Tersangka, penyidik
:rndak pidana perikanan di ZEEI sesuai keten:ran Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor
j5 Tahun 2009 dalam melakukan penegakan
:ukum terutama terhadap tindak pidana vang
:rlakukan oleh Kapal Ikan Asing selama ini
. ang ditetapkan sebagai tersangka sebatas ke:ada nahkodnya saja, sebagiiiiaara riiatur da.am Pasal 97 ayat {1,2,3) Undan-s-Undane No:ror 45 Tahun 2009 dan belum pernah mene::pkan pemilik perusahaan perikanan. penangjawab perusahaan pelikanan atau korpo-:ung
:asi (badan hukum) sebagai rersangka.
Formulasi sanksi pidana dalam tindak pijana perikanan sebagaimana diatur dalam Uniang-Undang Perikanan. Daiam Pasai 102 Unjang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
?erubahan atas Undang-Undang Nomor 31
., ahun 2004 tentang Ferikanan, dalam pasal
::rsebut menyatakan bahwa tidak ada huku:ran badan atau pidana penjara terhadap warga
:esara asing yang melakukan tindak pidana
:erikanan di wilayah ZEE\ kecuali telah ada
:eq'anjian antara Pemeritah RI dengan peme::ntah negara yang bersangkutan. Ketentuan
-:r mengakomodir ketentuan Pasal 73 LINCLOS 1982 yang menentukan bahwa huku:lan yang dijatuhkan negara pantai terhadap
:rndak pidana di wilayah zona ekonomi eksilusif tidak boleh mencakup pengurungan
hukuman badan).
Dari uraian tersebu'r di atas, terhadap
:-ndak pidana perikanan di ZEEI yang dilaku<an oleh kapal asing sesuai ketentuan Konvensr tidak ada hukuman badan. Namun dalam
:elaksanaan masih ditemukan hukuman badan
.tau kurungan dalam putusan hakim dalam
:erkara tindak pidana perikanan oleh warga
\egara asing yang dilakukan di ZEEI, sebagai
:erikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri LhoksukonAceh Utara dalam Petikan Putusan No.
1 2OiPid. Sus-PrW201,4/PN-Lsk tanggal
7 Juli 2014 atas nama Lik Bin Prat
(warga negara Thailand) Nahkoda KM.
Kakap II, dengan amar putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan dan denda sebesar Rp.
1 .000.000.000,- (satu milyar rupiah).

llPid.Sus-Frk/20 14lPN-Lsk tanggal
7 Jirtri 2AL4 atas nama Tai Ut (warga
negara'Ihailand) Nahkoda KM. Bintang Laut IX, dengan amar putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan dan denda sebesar Rp.
1.0CCi.CGU (i{iil.- isahr milyar rupiah).
3. Putr:s al'i Fen g:idi ian l*i egeri Lhoksukon-{ceh i-.tara d;ri.i.r,.i l}etikan Putusan No.
1ll Frd"S"rs-:';s,'.-iJ i4lFN-Lsk tanggal
t iriil -'t,i i. l.as iraina Cuap (r,varga
neEar; Tharlanrj: liahtoda KM. Kakap
n. C;r,=r-r,. .r.ii,.ir Diltusan hukunfan
penjara seran: I rdila) raliull 6 (enam)
bulan dal de;t.1: seciesar R.p. 1,000.000.
000.- lsatri il:iLi.,r nipr;h ).
4. Putrlsan Peng"ciii;,n \,. g;l L hoksukonAceki Utaia dalatn Petikan Putusan No.
123lPid.Sr;s-Plk 201+ Pi,-Lsk tanggal
7 Juli 2014 at"as nama Kasirrr (trarga
negara Thailand) Nahkoda il\'I, Ikan
IX, dengan amar putusan hukuman
penjara selarna 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.
000,- (satu milyar rupiah).
5. Putusan Fenga,Jiian Negeri Ranai dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri
Ranai No. 2OlPid .Prkil2}l$lPN.Ranai
tanggal 25 Agustus 2014 atas nama

Putusan Fengadilan Negeri LhoksukonAceh Utara daiam Petikan Putusan No.
12

Nguyen Van Truong (warga negara
Vietnam) l{ahkoda Kl.{. Papua Fishery-12, dengan amar putusan pidana
denda setresar Rp" 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam)
bulan kurungair.
6. Putusan Pengadiian Negeri Ranai dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri
Ranai No. 2 i/Pirj "Prknl2\l4lPN"Ranai
tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Ho
Van Ky (warga negara Vietnam) Nahkoda KM. Papua Fishery-14, dengan
amar putusan pidana denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
7. Putusan Pengadilan Negeri Ranai dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri
Ranai No. 1 S/Pid.Prl<nl20l4lPN.Ranai
tanggal 25 Agusfus 2Al4 atas nama Lr.
Anh Khiem (warga negara Vretnam
Nahkoda K&{. Papua Fishen'-15. der

4t

iwrnal Let Librutn, 1'ol. I l"lo. t, Desetxktr

ngan amar putusan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kuru-

nyatakan bersalah dan hukuman berupa pidana
denda mauprin piriana perampasan kapal yang
tetap berlakrr kt:pada peiaku tindak pidana tersebtit.
D. Kesinapnl:elt.
Daiarn firriirlaL*n hukum terhadap warga negaia i]s'rlf f,ili.ig melaknkan tindak pidana
perikatan i.1'; ,i:,it;;. Ekr:norni Eksklusif Indo-

ngan.

8. Putusan Pengadilan Negeri

){Jii

Ranai da-

lam Petikan Putusan Pengadilan Negen
Ranai No. 19/Pid.Prkd20l4iPN.Ranai
tanggal 26 Agustus 2014 atas tlama
Pan Van Duc (warga nega:? \''ietnam)
Nahkoda KM. Papua Fisnery-16. dengan amar putusan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (saru milyar rupiah) subsidair 5 (lima) buian kuru-

Hulium I a , r.,i,:i;i:'i!i{inai i982 dapat disimpulkan b,cti;.ii j-:,ji;;:e sia telah meratilikasi
Kor.i'erisr j_i.iiiuii, I iiiri I982, dimana Pasai 73
Konvensi triilit';.i.;es'laiiiari dengan adanya
Pasal 102 l,ndang-[jndang Nomor 45 Tahun

ngan.

2009 dan terkait iieiak adanya forrnulasi sanksi

pidana badan terhadap warga negara asing
yang rrielakukaa tinda.k pidana perikanan di
ZEEI, niii?1lu1 eialari praktek pelaksanaan di
lapangall ,irrsih riit$mr:kan adanya putusan
Majeiis Fial;in": {}engadilan yang menerapkan
hukuman L:aelan / penjara bagi warga negara

Dalam Putusan perkara tindak pidana
tersebut di atas, unfuk putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh utara Jaksa melakukan
upaya hukum banding maupun Kasasi, sedangkan terhadap perkara yang telali diputus
oleh Pengadilan Negeri Ranai telah mernpunyai kekuatan hukum tetap (in lracht van
gewtjsde). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, seharusnya sesuai
ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut
1982, serta berdasarkan Pasal 102 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana
perikanan di ZEEI tidak diperbolehkan memberikan hukuman penjara (imprisonment) atau
hukuman badan (corporal punishntenr), jika
tidak ada perjanjian bilateral sebaliknl'a antara

asing yang melakukan tindak pidana perikanan

dizB'f1r.

E. Ssr*n.

Deneal iii r;tifikasinya Konvensi FIukum L,arit irteril:ts;onal 1982 oleh bangsa Indonesia, r-naka daiam pelaksanaan Pasal 73
ayat (3) Konveitsi, seharusnya tidak ada lagi
pulusan pengadilan yang dalam amar putusann)'a raernberikan hukuman badan I penjara
terhadap \r'aiEa llegara asing yang melakukan
tindak pidana p*rikanan di ZEEI. Proses hukum dapat rliiaksanakan dbngan acara pemeriksaan singkai dan Pengadilan dapat langsung
menjatulikan putusan pidana dengan amar
putusan melnbebaskan nahkoda (tersangka)
dan ABK untuk dikembalikan atau dipulangkan kenegaranya, sedangkan kapal berikut
perlengkapannya sena hasil tangkapan dirampas untuk negara.

negara-negara bersangkutan.

Peniadaan pidana penjara 1'ang diarur
dalam undang-undang tersebut tidak berarti
pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI 1'ang
dilakukan Warga Negara Asing (\\NA) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Pelaku tindak pidana perikanan dilakukan Warga Negara Asing (WliA) tetap di-
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