
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan (Arcltipelag~c State) 

yang terbesar di dlmia, dengan 62 persen wilayahnya adalah perairan, yang 

mengelilingi 17.508 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. 

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of 

the SeaNNCLOS) tahun 1982, wilayah perairan tersebut meliputi kawasan seluas 

3,l juta km persegi yang terdiri dari perairan Nusantara seluas 2,8 juta km persegi 

dan laut territorial seluas 0,3 juta km persegi. Disamping itu Indonesia juga 

memiliki hak berdaulat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

hayati dan non hayati dalarn Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEET) seluas 2,7 

km persegi (Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL, 1999). 

Salah satu potensi yang terkandung di kawasan laut seluas 5,s juta km 

persegi di atas adalah sumberdaya perikanan tangkap yang diperkirakan sebesar 

6,2 juta ton per tahun. Sumberdaya perikanan pada umumnya kepemilikannya 

bersifat umum (common property) serta akses terhadapnya bersifat terbuka (open 

access). Sumberdaya perikanan juga bersifat mampu pulih (renewable), namun 

keberadaannya bukannya tidak terbatas. Oieh sebab itu sumberdaya perikanan 

perlu diielola dengan baik guna mencegah upaya penangkapan yang melewati 

ambang kemampuan regenerasinya (over fuhing). 
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Sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai potensi sumberdaya 

kelautan dan perikanan yang sangat besar. Prospek industri perikanan Indonesia 

. saat ini dianggap paling potensial di dunia. Dari 17 wilayah penangkapan ikan 

potensial di dunia, hampir kesemuanya ditengarai telah mengalami tanda-tanda 

eksploitasi berlebihan (over fishing). Hanya tiga wilayah yang belun~ di 

manfaatkan secara optimal, diantaranya wilayah perairan Indonesia. 

Potensial sumberdaya ikan yang diperkirakan mencapai 6,2 juta ton per 

tahun, saat ini barn dimanfaatkan sekitar 70 persen. Namun disisi lain telah terjadi 

pencurian ikan secara besar-besaran, hingga nilainya mencapai + USD 2 milyar 

per tahun, atau sekitar Rp. 20 trilyun (Dirjen Pengendalian Sumberdaya Kelautan. 

dan Perikanan, 2001). Angka kehilangan sumberdaya ikan akibat penangkapan 

ikan secara ilegal baik oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia, sangat 

besar. Belum lagi terjadinya kemsakan lingkungan dan terjadinya overfishiizg di 

beberapa tempat. Hal ini dapat menempatkan Indonesia pada negara yang dinilai 

kurang peduli terhadap kelestarian sumberdaya perikanan sebagaimana 

diamanatkan dalam UNCLOS, maupun Code of Conduct for Responsible 

Fisheries (CCRF), terlebih dengan disepakatinya International Plan of Action on 

Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, yang mengatur : pertama, 

praktek ilegal seperti pencurian ikan; kedua, praktek perikanan yang tidak 

dilaporkan atau laporannya salah atau laporannya dibawah standar dan ketiga, 

praktek perikanan yang tidak menaati peraturan, sehinggamengancam kelestarian 

stok ikan global. Oleh karena itu Indonesia hatus dapat melakukan penataan 

terhadap pengelolaan .penangkapan ikan agar terhindar dari kategori W f i s h i n g .  

Dengan menempatkan Indonesia pada salah satu negara yang melakukan praktek 
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IUU fishing, maka Indonesia akan mendapat sanksi perdagangan internasional. 

Berkenaan dengan itu, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan 

penangkapan ikan, terutama dalam ha1 terjadinya pencurian ikan dan tindakan- 

tindakan ilegal laimya. Berbagai upaya dalam menangani praktek-praktek ilegal 

tersebut yaitu melalui pembenahan yang bersifat terpadu, simultan dan 

berkesinambungan antara unsur-unsur pemantauan, pengendalian dan pengawasan 

(monitoring, control dan surveillance atau MCS) dimana disisi hulu dilakukan 

estimasi stok ikan, dan secara bersamaan dilakukan pembenahan perizinan dan 

pengawasan. 

Dalam rangka membangun sistem dan pengawasan yang baili dan dapat 

memenuhi keinginan para stakeholder (mereka yang berkepentingan) serta 

menekan kerugian akibat pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan 

dan perikanan, maka sistem pengawasan kedepan harus ditingkatkan 

kemampuannya. Dalam mengembangkan sistem MCS diperlukan pembahasan, 

pengkajian serta koordinasi yang intensif antara tingkat Departemen Kelautan dan 

Perikanan, TNI AL, Polisi Perairan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) 

dan'instansi lainnya yang terkait. 

Pengawasan sumberdaya perkanan memerlukan : pertama, sarana dan 

prasarana; kedua, sistem; ketiga, sumberdaya manusia; k m p a t ,  kelembagaan dan 

kelima, dukungan anggaran. Sarana dan prasarana yang paling utama adalah 

kapal-kapal patroli. Pada kenyataannya kapal-kapal patroli yang ada, yang 

dimiliki oleh TNI AL, Polisi Perairan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) 

dan Ditjen Bea Cukai jumlahnya sangat terbatas apabila dihadapkan pada 

kawasan sumberdaya perikanan yang sangat luas. UnNc itu diperlukan suatu 
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C. Rumusan Permasalahan 

Terjadi kemgian negara dari sektor perikanan yang nilainya diperkirakan , 

berkisar USD 2 milyar per tahun, akibat tidak terkendalinya perikanan tangkap 

dengan adanya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan kapal-kapal ikan 

asing maupun kapal ikan asing berbendera Indonesia (KIABI) yang beroperasi di 

perairan ZEEI dan temtorial Indonesia, dan tejadinya pelanggaran-pelanggaran 

di sektor perikanan tangkap lainnya. 

1. Pertanyaan manajemen 

Bagaimana formulasi strategi yang digunakan untuk mengawasi 

wilayah perairan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi 

pencurian hasil perikanan tangkap dan pelanggaran di sektor 

perikanan tangkap laimya ? 

2. Pertanyaanriset 

Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam melakukan 

pengawasan di daerah tangkap hasil perikanan laut ? 

3. Pertanyaan investigasi 

Hal-ha1 apa yang menyhbkan tidak dapat dilaksanakan 

pengawasan yang efektif dan efisien di daerah tangkap di seluruh 

perairan Indonesia ? 
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4. Pertanyaan pengukuran 

a. Berapa luas wilayah perikanan tangkap ? 

b. Berapa banyak dibutuhkan kapal patroli untuk melaksanakan 

pengawasan dan penegakan hukum di laut ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji kemampuan kapal patroli yang dimiliki oleh aparat 

penegak hukum di laut dihadapkan pada luasnya wilayah 

penangkapan ikan di laut. 

2. Menetapkan formulasi strategi yang dapat digunakan dengan 

kemampuan kapal patroli yang terbatas untuk mengawasi wilayah 

penangkapan ikan yang sangat luas. 

E. Manfaat Penelitian. 

Merupakan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam 

menetapkan formulasi strategi pengoperasian kapal patroli untuk 

mengurangitmenjaga wilayah penangkapan ikan dari 

pencurianlpelanggaran hukum di laut, khususnya terhadap 

perikanan tangkap. 

2. Merupakan acuan bagi penufisan-penulisan selanjutnya yang 

berkaitan dengan sektor sumberdaya perilcanan tangkap. 
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