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Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Pemberantasan Pencurian Ikan: Sea and Coast Guard Jawaban Tumpang Tindih Koordinasi

Jakarta, 10 Juni 2013. Pengawasan perikanan Indonesia tidak optimal disebabkan adanya tumpang
tindih antar kementerian sektoral sehingga pencurian ikan tidak akan pernah bisa berkurang. Data
KIARA menunjukkan sepanjang 2001 – 2013, terdapat 6.215 kasus pencurian ikan. Dari jumlah itu,
60 persen lebih atau 3.782 kasus terjadi hingga Nopember 2012.

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan Pasal 73 UU No. 31 Tahun
2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal
tersebut menjadi dasar penyidikan pencurian ikan dapat dilakukan dilakukan oleh lembaga yang
disebut.

Selain itu juga dalam beberapa peraturan perundngan yang terkait dengan semisal di UU Tentara
Nasional Indonesia juga memandatkan upaya pemberantasan pencurian ikan. Dalam penjelasan
Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
menjelaskan TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara yang berupa ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan Negara termasuk juga ancaman keamanan di laut atau udara
yurisdiksi nasional Indonesia, termasuk Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan
laut.

Tumpang tindih pemberantasan pencurian ikan ditandai dengan dibentuknya Badan Koordinasi
Keamanan Laut (Bakorkamla) berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan
Koordinasi Keamanan Laut. Dasar yuridis pembentukannya adalah UU No. 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia yang dibuat sebagai turunan dari Konvensi tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Patut diperhatikan adalah UU Perairan tersebut basisnya tentang perhubungan laut dan tidak
dengan tegas menyebutkan tentang adanya pemberantasan pencurian ikan. Ditambah lagi,
Bakorkamla bersifat koordinasi 13 kementerian dan lembaga .

Menjawab tumpang tindih upaya pemberantasan perikanan dapat dilakukan dengan menjalankan
mandat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk membentuk Lembaga Penjaga Laut dan
Pantai. Alasannya adalah pertama, lembaga tersebut yang akan fungsi penjagaan dan penegakan
peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang termasuk dalamnya UU Perikanan.

Lembaga tersebut akan bertanggungjawab kepada Presiden dan secara teknis operasional
dilaksanakan oleh Menteri. Merujuk kepada penjelasan UU Pelayaran bahwa lembaga Penjaga Laut
dan Pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Dasar
pembentukannya lebih tinggi dari Perpres yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kedua, lembaga Penjaga Laut dan Pantai mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang lebih
komprehensif dibanding dengan Bakorkamla. Tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Penjaga Laut
dan Pantai berdasarkan UU Pelayaran yaitu:

Tugas berdasarkan Pasal 276
ayat (1) UU Pelayaran

Fungsi berdasarkan Pasal 277 ayat (1) Wewenang berdasarkan
Pasal 278 ayat (1)



Untuk menjamin
terselenggaranya keselamatan
dan keamanan di laut
dilaksanakan fungsi penjagaan
dan penegakan peraturan
perundang-undangan di laut
dan pantai.

a. melakukan pengawasan keselamatan
dan keamanan pelayaran;

a. melaksanakan patroli
laut;

b. melakukan pengawasan, pencegahan,
dan penanggulangan pencemaran di laut;

b. melakukan pengejaran
seketika (hot pursuit);
 

c. pengawasan dan penertiban kegiatan
serta lalu lintas kapal;

c. memberhentikan dan
memeriksa kapal di laut;
dan

d. pengawasan dan penertiban kegiatan
salvage,
pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan
eksploitasi
kekayaan laut;

d. melakukan penyidikan.

e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran; dan

 

f. mendukung pelaksanaan kegiatan
pencarian dan
pertolongan jiwa di laut.

 

penjaga laut dan pantai
melaksanakan tugas sebagai Pejabat
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

 

Terakhir, apabila lembaga Penjaga Laut dan Pantai tersebut telah terbentuk maka anggaran dan
sumber daya pengawasan dapat terfokus ke dalam satu lembaga khusus. Sehingga anggaran
pengawasan laut dapat optimal melakukan upaya pemberantasan pencurian ikan dengan tidak
tersebar di kementerian atau lembaga lain.

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

A. Marthin Hadiwinata, koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan

di +62812 860 30 453

 


