
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang diapit antara 2

benua yaitu benua asia dan Australia dan diapit antara 2 samudera yaitu samudera Indonesia dan

pasifik. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1

juta km2 (0,3 juta km2 perairan territorial, 2,8  juta km2 perairan nusantara.1

Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga

negara.akan tetapi pemanfaatan dan pengelolahannya harus senantiasa harus rasional demi

menjaga kelestarian maka diatur melalui perijinan usaha perikanan maupun ijin penangkapan

ikan melalui kapal penangkapan ikan. Dengan perijinan yang dimaksudkan untuk pengendalian

sekaligus pembinaan usaha perikanan yang ada pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha

kondusif dan berkelanjutan.2

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang

ijin masyarakat maupum aparatur pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana,

tentu harus ditindak. Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana maupun

pembuktiannya pada hukum acara pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media control dan

pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolahan serta,

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang ada diwilayah perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian

1http://pidana-bams.blogspot.co.id diakses pada tanggal 28 april 2018 pada pukul 16.00 wib
2H.Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.295



hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Setiap tindak pidana perikanan

yang ditangani oleh Pengadilan Negeri wajib dibuktikan. Pembuktian merupakan masalah yang

memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan. pembuktian inilah

ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka

terdakwa harus dibebaskan dari hukuman.Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat

dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan

bersalah yang selanjutnya dijatuhkan hukuman.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya

mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari

siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan bahwa terbukti suatu tindak

pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya.3Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah

terdakwa dapat dipidana atau tidak.Selain itu pasal ini menentukan fungsi dari alat bukti yang

menjadi dasar keyakinan hakim memutus perkara pidana.Hakim dalam melakukan pemeriksaan,

harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

3Anonim, KUHAP dan KUHP,Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 271.



Karena ketidakpastian hokum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam

melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya,

biarpun itu sangat kuat dan murni.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan

perkara pidana melalui pembuktian.Melalui putusan pengadilan disatu pihak, terdakwa

memperoleh kepastian hukum dan dilain pihak.Putusan pengadilan merupakan pencerminan

nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki dan hak asasi manusia.Begitu penting dan kompleksnya

pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana.Demikian halnya dengan tindak pidana

dibidang perikanan menyangkut pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa dilengkapi surat ijin

penangkapan ikan terkait mengenai pembuktiannya.

Salah satu contoh kasus dengan terdakwa Umar mengoperasikan kapal di wilayah

perairan Republik Indonesia dan berangkat dari pelabuhan wuring dengan menahkodai

KMN.Jamrud 03 adalah kapal penangkap ikan yang membawa 8 ABK (anak buah kapal).Dan

kapal ini dinahkodai oleh Umar, setelah diperiksa kapal tersebut tidak memiliki SIPI maupun

SPB. Kegiatan ini dilakukan di wilayah perairan Maumere kabupaten sikka, Nusa Tenggara

Timur, sehingga terdakwa selaku Nahkoda kapal bersama ABK ditemukan barang bukti diatas

kapal yaitu berupa satu set pukat lingkar dan ikan jenis campuran sebanyak 8 kantong pelastik

berwarna biru.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak

pidana perikanan dengan judul PEMBUKTIAN PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN

YANG MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PERAIRAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN

PENANGKAPAN IKAN (Studi Putusan No.3/pid.sus-Prk/2016/PN Mme).



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam

skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pembuktian pelaku tindak pidana perikanan yang mengoperasikan kapal

penangkap ikan di wilayah perairan Negara kesatuan Republik Indonesia tanpa

dilengkapi surat izin penangkapan ikan (Studi Putusan No.3 Pid.Sus-Prk/2016/Pn

Mme).?

2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang

mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Negara kesatuan Republik

Indonesia tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan (Studi Putusan No.3 Pid.Sus-

Prk/2016/Pn Mme).?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian pelaku tindak pidana perikanan yang mengoperasikan

kapal penangkap ikan di wilayah perairan Negara kesatuan Republik Indonesia tanpa

dilengkapi surat izin penangkapan ikan (Studi Putusan No.3 Pid.Sus-Prk/2016/Pn Mme).

2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan

yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Negara kesatuan

Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan (Studi Putusan No.3

Pid.Sus-Prk/2016/Pn Mme).

D. Manfaat Penelitian



1. Secara teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan

hukum pidana khususnya hukum pidana perikanan.

b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan

menjadi bahan penelitian hukum secara umumnya dan dalam bidang hukum pidana

khususnya.

2. Secara praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi

pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pembuktian pelaku tindak pidana

perikanan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Negara

kesatuan Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk

menerapkan hukum, khususnya dalam tindak pidana perikanan yang mengoperasikan

kapal penangkap ikan tanpa dilengkapi SIPI dan salah satu syarat bagi penulis untuk

meraih gelar Sarjana Hukum.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan

sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.Apabila hasil pembuktian

dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan

yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.Sebaliknya, kalau

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184,

terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu Hakim

harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.4

Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai

proses, perbuatan, atau cara membuktikan.5

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang

cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa.Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang

4M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,
hlm. 273.

5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990,
hlm. 133.
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didakwakan.Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan

kesalahan terdakwa.6

Menurut Syaiful Bakhri sebagaimana dikutip dalam buku Eddy O.S. Hiariej bahwa

pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara

yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa.Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

oleh Undang-Undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang

didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan

tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.Sedangkan menurut Eddy O.S.Hiariej

memdefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang

meliputi alat bukti, barang bukti,cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada

penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.7

Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

dikemukakan dalam suatu persengkataan.Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu

hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan.Hakim

atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu Negara Hukum yang ditugaskan

menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam suatu

perselisihan atau persengkataan.8

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam buku Eddy O.S. Hiariej,

membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan

yuridis.Pertama, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu logis ialah memberikan

kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya

6M.Yahyah Harahap,Op.Cit., hlm. 273.
7Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 4.
8R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Pramita, 2005, hlm.1.



bukti lawan.Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang

bersifat nisbi atau relatif.9Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi

menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat

intuitif yang biasa disebut conviction intime dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan

akal yang biasa disebut conviction raisonance.Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah

memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan

guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu

peristiwa.Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu

peristiwa hukum.Peristiwa hukum adalah sesuatu perbuatan subjek hukum yang memunculkan

akibat hukum. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif

hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari

dan mempertahankan kebenaran,  semua terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat

bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk

dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau

tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.10Berdasarkan beberapa pendapat

ahli diatas maka dapat diuraikan pengertian pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah

menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian

tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

2. Teori - Teori Pembuktian

9 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit.,hlm. 6.
10Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.231.



Tujuan dari acara pidana adalah untuk menentukan kebenaran, dan berdasarkan atas

kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum

pidana. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan,

merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.Dalam hal pembuktian ada

beberapa teori tentang sistem pembuktian, teori-teori yang dimaksud antara lain:

a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (Conviction in Time)

Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-

mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.Keyakinan hakim yang menentukan

keterbuktian kesalahan terdakwa.Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya,

tidak menjadi masalah dalam sistem ini.Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari

alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat

bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan

terdakwa.kelemahan sistem ini, Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa

semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh bukti yang cukup. Sebaliknya

hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan

terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas

kesalahan terdakwa.Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau

tidaknya terdakwa.Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan

terdakwa.Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan

hakim.11

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Coniction Raisonee)

Teori ini hampir sama dengan teori Conviction in Time. Akan tetapi, dalam sistem

pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi.Jika dalam sistem pembuktianConviction in

11 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 277.



Timeperan keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem Coniction Raisoneekeyakinan

hakim harus didukung dengan alas an-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan

menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan.Keyakinan

hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.Tidak

semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.12

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (Positief Wettelijke Bewijstheorie)

Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya

terdakwa.Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan

undang-undang.Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-

undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan

hakim.13Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan

terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa

sesuai dengan tata carapembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang.Hakim seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana Undang-Undang yang tidak

memiliki hati nurani.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijstheorie)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem

pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut

keyakinan atau conviction-in time.Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem.Dari

12Ibid., hlm. 277.
13Ibid., hlm. 278.



hasil penggabungan yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian

menurut undang-undang secara negatif.14

3.Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana

dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan

terdakwa.15Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

melakukannya. Penjelasan pada Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau limitatif

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Alat Bukti Surat

d. Alat Bukti Petunjuk

e. Keterangan terdakwa16

Ad a. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan alami sendiri (Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

14Ibid.
15Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju,

2003, hlm.11.
16M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 283.



Pidana). Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184

KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 pasal

saja yaitu pasal 185, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan

saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya (bewijskracht) dan lain-

lain.17Keterangan saksi menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis supaya dapat dipakai

sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Syarat formil
keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yakni saksi
memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak
disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya

2. Syarat materiel
Bahwa keterangan seorang  atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat
pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang
atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan
yang dituduhkan.18

Pada umumnya, setiap orang dapat menjadi saksi di muka persidangan. Kekecualian

menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, adalah sebagai berikut :

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat
ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara
bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara
terdakwa sampai derajat ketiga

c. Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau yang bersama sama sebagai
terdakwa.

Ad b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan. Didalam Pasal 186 Kitab Undang Undang-Undang Hukum Acara

Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di

17Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty,
1998, hlm. 49.

18Andi Sofyan dan Abd. Asis,Op. Cit., hlm. 239.



sidang pengadilan. Tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud

dengan keterangan ahli menurut Kitab Undang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak harus menyaksikan atau mengalami

peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, akan tetapi dengan bedasarkan keahliannya,

keterampilan, pengalaman, pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan

tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian

menyimpulkan pendapatnya untuk membantu terangnya suatu perkara.19Nilai kekuatan

pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan

pembuktian yang mengikat dan menentukan, sehingga hal ini bersifat bebas, hakim bebas

menilainya dan tidak terikat kepadanya.

Ad c. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu

yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.20Surat-surat

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) angka (1) dan (2) disebut sebagai akta autentik (authentieke akten).Contohnya untuk

angka (2) misalnya BAP, Putusan Pengadilan, Sertifikat tanah dan sebagainya.Untuk angka (1)

misalnya akta Notaris. Sedangkan untuk angka (3) Visum Et Repertum yang dibuat dokter.

Termasuk dalam angka (4) misalnya surat-surat dibawah tangan yang ada hubungannya dengan

isi  dari alat pembuktian yang lain.21

Jenis surat yang dimaksud adalah; Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk

resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, contohnya

19Andi Sofyan dan Abd.Asis, Op. Cit., hlm. 246.
20Ibid.,hlm. 264.
21Bambang Waluyo,Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 22.



pembuatan akta notaris. Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuatoleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu

keadaan, contohnya pembuatan kartu tanda pendudukan (KTP). Ketiga,surat keterangan seorang

ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlinya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan

yang diminta secara resmi dari padanya, contohnya Visum et repertum (VER). Keempat, surat

lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.22

Ad d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk ini merupakan alat bukti yang sulit diartikan.Apabila hakim hendak

mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa,

undang-undang sungguh-sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani

hakim.Tuntutan tanggung jawab hati nurani itu, memperingatkan agar hakim bersikap arif dan

bijaksana.Tidak sembrono dan sewenang-wenang.Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan

pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama.23 Petunjuk tersebut hanya dapat

diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.penilaian atas kekuatan

pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh

arif dan bijaksaan setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ad e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah

disamakan dengan bukti pengakuan atau confession evidence. Kitab Undang-Undang Hukum

22Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit.,hlm. 107-109.
23 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 312.



Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189memberi defenisi keterangan terdakwa sebagai apa yang

terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau

alami sendiri.Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk

membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti

yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu

orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri.Artinya, keterangan

terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.24

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

Sanksi  pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam

menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yangdinyatakan bersalah melakukan perbuatan

pidana.25Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada

seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya

sanksi tersebut diharapkan orang tidak mengulangi perbuatannya.26

Ketentuan pidana atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang

melakukan tindak pidana adalah tercantum dalam pasal 10 KUHP, dimana dibedakan adanya

pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok

Pidana pokok terdiri atas:

a. Pidana mati

24Andi Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., hlm. 266.
25 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm. 193.

26Ibid, hlm.194.



Hukuman mati adalah hukuman terberat.Dalam perkembangannya, kontroversi

terhadap pidana mati mulai bermunculan di berbagai belahan dunia, salah satu alasan

penolakan terhadap pidana mati adalah bahwa hak untuk menghukum hanya ada pada

Tuhan termasuk pencabutan terhadap nyawa pelaku yang melakukan kejahatan

pembunuhan sekaligus.Namun sampai pada saat ini, pidana mati masih tetap berlaku

sebagai hukum positif di Indonesia. Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun

1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan

menembak mati terpidana dan dihadiri oleh jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai

eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh polisi.27

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan yang hanya

boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan..Batas waktu pidana penjara

minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara adalah

lima belas tahun.28

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan relatifsama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan

batas waktunya minimal satu hari dan maksimal satu tahun.Pidana kurungan

diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak pidana kealpaan

dan pelanggaran.29

d. Pidana denda

27Eddy O.S.Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.453-
458.

28Ibid, hlm. 463.
29Ibid, hlm. 458.



Pidana denda merupakan bentuk pidana yang lebih mengarah kepada financial

seseorang.Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat.

Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain

terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan

jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.Hasil

penagihan denda diperuntukkan bagi khas negara.30

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telahh dimasukkan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Undang-undang

tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24 Halaman

287 dan 288.31Dari bunyi rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946

bahwa pidana tutupan sebenarnya telah dimasukkan oleh pembentuk Undang-Undang

untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi

pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah

dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.32

2. Pidana Tambahan

Dalam Wvs Belanda, ada empat jenis pidana tambahan, selain 3 jenis seperti yang

terdapat dalam pasal 10 sub b KUHP, ada satu jenis pidana tambahan yaitu pidana

penempatan disatu latihan kerja Negara, yang diancamkan hanya pada tindak tertentu saja

(pengemisan, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus-menerus).33

Pidana tambahan terdiri atas :

30Ibid, hlm. 469.
31 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.

131.
32Ibid.
33 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan batas Berlakunya Hukum

Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 44.



a. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak hak

terpidana dapat dicabut semuanya. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak

tertentu, yakni:

1) Tidak bersifat otomatis harus ditetapkan dengan putusan hakim

2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut

undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan

pidana tambahan oleh undang-undang. Hak-hak yang dapat dicabut menurut Pasal

35 KUHP adalah:

1) Hak memegang jabatan tertentu

2) Hak memasuki angkatan bersenjata

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan

aturan-aturan umum

4) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas,

pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri

5) Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, perwalian atau pengampuan

atas anak sendiri

6) Hak menjalankan pekerjaan tertentu.34

b. Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana

denda, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat

karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan

34Ibid.



kejahatan. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang dimuka umum

oleh jaksa, kemudian hasilnya disetor ke kas negara sesuai dengan pos hasil dinas

kejaksaan.35

c. Pidana Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal

yang telah ditentukan oleh undang-undang, hakim bebas menentukan perihal cara

melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media radio

maupun televisi, yangpembiayaannya dibebankan kepada terpidana. Maksud dari

pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif,

mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang

sering dilakukan orang.36

Untuk jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok,

sedangkan pidana tambahan tidak diatur dalam Undang-undang perikanan.Mengenai pidana

pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan

pidana denda.Meskipun Undang-undang perikanan tidak mengatur secara khusus pidana

tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pasal

10 KUHP.Hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan

terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran.37

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

35Ibid.,hlm. 49.
36Ibid. hlm. 53-54.
37 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan, Jakarta: Rineka

Cipta, 2011, hlm. 153-154.



Pembentukan telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa

yang kita kenal sebagai “tindak pidana”di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa

memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan

“strafbaar feit” tersebut.38

Istilah perkataan “feit” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu

kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar feit” berarti dapat di

hukum, hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “

sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh

karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai

pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan

sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau

kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain; dan dari setiap

golongan ini mungkin bisa dipecahkan lagi kedalam dua atau lebih subgolongan. Tindak pidana

dari Pasal 522 KUHP dirumuskan sebagai “dengan melanggar hukum tidak memenuhi panggilan

sah untuk datang selaku saksi”. Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu

ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini yaitu diartikan:39

1. Bertentangan dengan hukum (obyektif).

2. Bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain;

Pengertian/batasan dari perkataan “strafbaar feit”menurut para sarjana, yaitu:

1. HAZEWINKEL-SURINGA misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang
bersifat umum dari “strafbaar feit” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat

38 P. A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.
181.

39 Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2012,
hlm. 1-3.



tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana
yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

2. POMPE, “strafbaar feit” itu secara teoeretis dapat dirumuskan sebagai “suatu

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak

dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya

kepentingan umum”.40

3. SIMONS “strafbaar feit” Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim

telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.41

4. Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumus

delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.42

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan

sanksi pidana (hukuman).43Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa

pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.Berbeda dengan

perkara perdata, dimana inisyatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang

merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisyatif untuk mengajukan perkara pidana

diambil oleh negara.Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau

kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu;44

a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);

40Loc Cit, hlm.181-182
41 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia,Op,Cit. hlm.34.
42 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Pres,

2009, hlm. 106.
43 Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan:  UHN Press, 2013,hlm. 51.
44 Mohammad Taufik Makarao, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta:  Ghalia

Indonesia, 2004, hlm. 11.



b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);

c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);

d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui

terjadinya delik, seperti baca disurat kabar, dengar radio, dengar orang bercerita.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak- tidaknya dari dua (2) sudut pandang,

yakni (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang.Teoretis artinya berdasarkan

pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.Sementara itu, sudut undang-

undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana

tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.Unsur- unsur yang ada dalam

tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh,

diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretis yang telah dibicarakan dimuka, yakni:

R.Tresna, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).45

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.Berdasarkan kata

majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan

dengan orangnya.Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti

perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.Pengertian diancam pidana merupakan

pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Dari rumusan R.Tresna

dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur –unsur, yakni;

45 Adami Chazawi,Op.Cit, hlm. 79.



a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

b. Yang bertentangan dengan peruturan perundang-undangan;

c. Diadakan tindak penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindak penghukuman terdapat pengertian bahwa

seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu di ikuti dengan penghukuman

(pemidanaan).Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti prbuatan itu

tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.46

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada

umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua

macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud

didalam pasal 53 ayat 1 KUHP;47

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang terdapat didalam

kejahatan pembunuhan menurut 340 KUHP;

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dadalam rumusan tindak

pidana menurut pasal 308 KUHP;

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah;

1. Sifat melanggar hukum;

46Ibid, hlm. 79-80.
47, P.A.F. Lamintang, Hukum Penitentier Indonesia, Op Cit, hlm. 193.



2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam

kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau

komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu

kenyataan sebagai akibat.48

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Sebelum membahas tindak pidana perikanan terlebih dahulu dijelaskan mengenai

perikanan. Pengertian perikanan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan

dengan pengelolahan dan pemanfatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari

praproduksi, produksi, pengelolahan sampai dengan pemasaran, yang di lakukan dalam suatu

sistem bisnis perikanan.49Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9

tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan

maupun pemanfaatan sumberdaya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis

ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:50

a. Pisces (ikan bersirip);

b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);

48Ibid, hlm. 194.
49Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 37.
50H. Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,2002, hlm. 1.



c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);

d. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya).

e. Amphibian (kodok dan sebangsanya );

f. Mammalian (paus, lumba-lumba, pesut, duyungdan sebangsanya);dan lain-lainya.

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor.45 tahun 2009 Jo Undang- Undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanan

(selanjutnnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam

Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100 A,dan

Pasal 100 B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal

90, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102.51

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan membagi 2 (dua) kategori tindak pidana dibidang

perikanan, yakni: kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang termasuk dalam kategori kejahatan

adalah Pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94 tersebut selalu

berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU perikanan sejalan

dengan ayatnya masing-masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia,

bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan

perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Kejahatan ini termasuk delik dolus, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila

dilakukan dengan sengaja.Pelaku mengetahui bahwa bahan kimia, biologis dan bahan peledak

dilarang untuk dilakukan tetapi tetap dilakukan perbuatannya.Kejahatan tersebut juga termasuk

51 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional & Internasional, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 166-
170.



delik formil dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya

muncul.Dikatakan demikian karena terdapat unsur “yang dapat merugikan dan/atau

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.

Untuk kategori pelanggaran terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal

96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang

dengan sengaja diwilayah perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah, melakukan

pengelolahan ikan, melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan, membangun, mengimpor, atau

memodifikasi, mengoperasikan kapal perikanan di wilalayah perikanan Republik Indonesia yang

tidak mendaftar kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia, Nahkoda yang

mengoprasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkap ikan

seluruhnya yang berkaitan dengan sumberdaya ikan akan dipidana dengan pidana penjara dan

diberi denda berupa sejumlah uang” tergantung Pasal yang digunakan terhadap setiap

pelanggar.52

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan yang Ditentukan dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Tindak pidana perikanan diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor

31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009.Tindak pidana perikanan yang diatur

menurut undang-undang ini ada 2 macam delik, yaitu;

1. Delik kejahatan

2. Delik pelanggaran

52Ibid., hlm. 170.



Berdasarkan Pasal 103  UU  Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan ada dua (2) unsur

tindak pidana perikanan yaitu unsur  obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal

tersebut, diantaranya;

Kejahatan:

1. Ketentuan Pasal 84 ayat  UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan

kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat

merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau

lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah

b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan

bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak.

c. Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau

lingkungannya.

2. Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki,menguasai,membawa, dan/atau

menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah



b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau

alat bantu penangkapan ikan.

c. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.

3. Ketentuan Pasal 86 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan :

1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber

daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya

adalah;

a. Di wilayah

b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan

dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya

adalah;

a. Di wilayah

b. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau

lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia



3) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber

daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya

adalah;

a. Di wilayah

b. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan

sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan

manusia

4) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan

sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya

adalah;

a. Di wilayah

b. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat

membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau

kesehatan manusia

4. Ketentuan Pasal 88  UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, megeluarkan, mengadakan,

mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan

ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar



wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Memasukkan, megeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan

b. Merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan

sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 91 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan,

bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau

lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat

yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan

b. Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan

6. Ketentuan Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,

pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah



b. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,

pengolahan, dan pemasaran ikan

c. Tidak memiliki SIUP

7. Ketentuan Pasal 93 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

a) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah

b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia

c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia dan/atau di laut lepas

d. Tidak memiliki SIPI

b) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (2)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah

b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia



d. Tidak memiliki SIPI

8. Ketentuan Pasal 94 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan

yang terkait yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah

b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia

c. Melakukan pengangkutan ikan

d. Tidak memiliki SIPI

Ketentuan pidana Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sudah

cukup lengkap, artinya menjerat tidak saja pelaku aktif tetapi juga pemilik atau

perusahaan. Begitu pula substansi perbuatan yang dilakukan dan pidana penjaranya

disebutkan sudak cukup terperinci.Seperti Pasal 87 yang mengatur perbuatan yang

dengan sengaja dilakukan untuk merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan

sumberdaya ikan, maupun yang tidak dengan sengaja atau karena kelalaian bisa

diancam pidana penjara.Pasal-pasal ini sudah cukup menjerat siapa saja yang

melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.53

Pelanggaran:

1. Ketentuan Pasal 87  UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

53 Marhaeni Ria Siombo, Op Cit, hlm. 62.



a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya

adalah;

1. Di wilayah

2. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan

b. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya

ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Di wilayah

2. Kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

2. Ketentuan Pasal 89  UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan

tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan

keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi

2. Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan

keamanan hasil perikanan

3. Ketentuan Pasal 90 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan



Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau

hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi

sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21…

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau

ke wilayah Republik Indonesia

2. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia

4. Ketentuan Pasal 95 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang

tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan

2. Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu

5. Ketentuan Pasal 96 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia

2. Tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 97 UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan



1. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak

memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah

b. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

c. Tidak memiliki izin penangkapan ikan

d. Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

2. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Yang telah

memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu

pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

2. Telah memiliki izin penangkapan ikan

3. 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang

membawa alat penangkapan ikan lainnya.

3. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah

memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di

dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (3)…



Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

2. Telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan

ikan di dalam palka

7. Ketentuan Pasal 98  UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang

dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah tidak

memiliki surat izin berlayar

8. Ketentuan Pasal 99  UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

2. Tidak memiliki izin dari Pemerintah

9. Ketentuan Pasal 100  UU Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2)…

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah

melanggar ketentuan hukum.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi pemasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam

skripsi ini adalah Pembuktian pelaku tindak pidana perikanan yang mengoperasikan kapal

penangkap ikan di wilayah perairan Negara kesatuan Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat

izin penangkapan ikan (Studi Putusan No.3 Pid.Sus-Prk/2016/Pn Mme).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau doktrinal juga sebagai penelitian

kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan



yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengacu pada peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.54

C. Metode Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan

hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:55

1. Pendekatan Kasus ( case approach )

2. Pendekatan Perundang-undangan ( statute approach )

3. Pendekatan Historis ( historical approach )

4. Pendekatan Perbandingan (comparative apptoach )

5. Pendekatan Konseptual (conceptual approach )

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

Pendekata perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu yang dihadapi.

D. Sumber bahan hukum

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh

karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer

54Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,
hlm. 14.

55 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.
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Bahan hukum yang terdiri dari dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan

ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum

pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara

Pidana (KUHAP)

c. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004

tentang perikanan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil

karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana juga termasuk

dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang pembuktian pelaku tindak pidana

perikanan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Negara Kesatuan

Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat izin penangkap ikan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian

hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang



diperguankan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

yang ada yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku literature-literatur, perundang-

undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu,

analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 3/Pid.Sus-Prk/2016/PN Mme.

tentang  perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa dilengkapi surat izin

penangkapan ikan (SIPI), yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang

tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran  yang pada akhirnya

dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.


