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1.1. Latar Belakang. 

Negara lndonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

perairan, kini semakin bertambah luas daerah perairannya dengan adanya 

zone ekonomi eklsklusif. Salah satu potensi pembangunan ekonomi adalah 

sumber daya ikan. Menurut hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok 

Sumberdaya lkan Laut, di perairan lndonesia dan ZEEI tahun 1988 potensi 

sumber daya ikan tersebut diperkirakan sebesar 6.26 juta ton pertahun yang 

terbagi dalam 4,4 juta ton pertahun di perairan wilayah dan 1,86 juta ton 

pertahun di perairan ZEEI. Namun potensi tersebut belum dapat 

dimanfaatkan sepenuhnya oleh bangsa lndonesia, bahkan kita telah 

mengalami kerugian karena adanya pemanfaatan secara tidak sah oleh kapal 

ikan asing. Kerugian tersebut diperkirakan sebesar US $ 0,5 s/d US $ 4 

milyar pertahun (Menteri Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan 

Perikanan, 2000). 

Pemanfaatan hasil laut oleh kapal-kapal asing tanpa izin ini dapat 

terjadi karena kurang efektifnya pengawasan dilapangan. Ada beberapa 

penyebabnya mengapa pengawasan kurang efektif, yaitu antara lain luasnya 

area yang harus diawasi dihubungkan dengan jumlah sarana pengawasan di 

laut. Dari keterbatasan ini di manfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kapal 

ikan asing dengan memanfaatkan surat izin yang dimiliki dengan melakukan 

penggandaan sehingga satu surat izin dapat digunakan oleh beberapa kapal 
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pemberian izin yang harus diterima oleh instansi pengawasan kurang 

berjalan dengan baik. 

Dalam rangka menjamin kepentingan nasional di dan atau lewat laut, 

maka diperlukan suatu tindakan pengamanan oleh aparat keamanan laut 

melalui pengawasan dan pengendalian laut. Pengawasan dan pengendalian 

laut adalah sangat mutlak diperlukan bagi tegaknya hukum nasional dilaut 

serta untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan demikian perlu 

adanya keterpaduan informasi yang berkaitan dengan pengawasan dan 

pengendalian laut dengan instansi yang berwenang dibidang kelautan yaitu 

dengan rnelakukan pembaharuan dalam system perizinan dengan 

rnemanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini 

sehingga dengan pemanfaatan teknologi maju ini. pekerjaan-pekerjaan yang 

rumit bisa rnenjadi lebih mudah dan pekerjaan-pekerjaan rutin bisa 

diotomatisasi dan lebih dari itu bentuk perizinan yang saat ini masih berupa 

surat dapat digantikan dengan izin yang berbentuk kartu magnet yang dapat 

menyimpan data sesuai persyaratan yang berlaku bagi kapal tersebut. 

Selanjutnya data ini didistribusikan kepada instansi pengawasan secara 

otomatis dengan menggunakan teknologi komputer, yang selanjutnya 

diteruskan kepada pelaksana dilapangan. Dengan berbekal peralatan 

pembuka kartu magnet, kapal ikan dapat diperiksa sesuai data yang ada, 

dan penggunaan unsur pengawasan yang sedikit dapat digunakan lebih 

efektif, yang pada akhirnya diharapkan kehilangan sumber daya ikan yang 

terjadi selama ini dapat diperkecil dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan 

bangsa dan rakyat Indonesia. 

http://www.mb.ipb.ac.id



1.2. ldentifikasi Masalah. 

Mengalirnya swnberdaya ikan dari perairan lndonesia rnaupun dari 

perairan ZEEl ke luar lndonesia tanpa dapat diawasi dan dikendalikan 

dengan baik oleh instansi yang berwenang rnaupun aparat pelaksana 

dilapangan masih berlangsung hingga kini. Penyebab dari perrnasalahan ini 

dapat di identifikasi dari beberapa hal, yaitu : 

a. Banyak kapal ikan illegal . yang dapat beroperasi dengan 

rnenggunakan surat izin palsu hasil penggandaan dari surat izin 

yang asli, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di 

lapangan terhadap kapal ikan yang beroperasi baik diperiran 

lndonesia rnaupun di ZEEl kurang efektif. 

b. Pemalsuan surat izin kapal ikan dapat dilakukan pengusaha karena 

dalarn sistern perizinan kapal ikan di lndonesia saat ini rnasih 

dalarn bentuk lernbaran kertas walaupun sudah diproses 

dengan kornputer sehingga sangat rnernungkinkan untuk 

digandakan. 

c. Belurn adanya sistern informasi perizinan kapal ikan dan sistern 

pernprosesan perizinan kapal ikan yang terpadu (berbasis 

kornputer), rnenyebabkan aparat pelaksanana pengawasan dan 

pengendalian dilapangan rnendapat kesulitan dan terharnbat untuk 

rnengetahui datlar distribusi, data dan inforrnasi tentang perizinan 

kapal ikan secara rnudah, cepat dan akurat . 
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