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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yurisdiksi kewilayahan, zona yurisdiksi nasional 
meliputi zona-zona yang berada dalam kawasan laut, yurisdiksi dalam kaitannya dengan pemanfaatan 
sumber daya alam laut untuk kebutuhan rakyat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
mencegah serta memberantas pelaku pencurian ikan (illegal fishing). Selanjutnya untuk mengkaji dan 
menganalisa penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan antara metode penelitian yuridis 
normatif dan yuridis empiris dengan data kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa isu 
illegal fishing ini bukan lagi hal yang baru untuk dibicarakan, bahkan semakin hari semakin bertambah 
dan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk kejahatannya semakin 
terorganisir dan sistematis untuk sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Berbagai 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah serta memberantas pelaku pencurian ikan 
(illegal fishing), diantaranya adalah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah 
perairan ZEE, melakukan tindakan hukum yang tegas, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan 
nelayan tradisional, pengawasan wilayah laut dan lain sebagainya. 
Kata Kunci: Yurisdiksi Negara, Pencegahan dan Pemberantasan, Illegal Fishing 
 

Abstract  
The purpose of this writing is to find out the jurisdiction of the regional jurisdiction, zone of national 
jurisdictions covering zones in the marine region, jurisdiction in relation to the utilization of natural 
resources for people's needs and efforts Government to prevent and eradicate perpetrators of fish theft 
(illegal fishing). Furthermore, to examine and analyze this research is by combining the normative and 
juridical juridical methods of empirical research with qualitative data. The result of the research is that 
illegal fishing issue is no longer a new thing to talk about, even more and more the day is growing and 
increasing both qualitatively and quantitatively with the form of crime increasingly Systematic conduct of 
these violations. Various efforts undertaken by the Government to prevent and eradicate perpetrators of 
fish theft (illegal fishing), among them is to supervise and protect the waters of ZEE, take strict legal 
action, Improve competence and empowerment of traditional fishermen, control of the sea area and so 
forth. 
Keywords: State Jurisdiction, Prevention and Eradication, Illegal Fishing 
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PENDAHULUAN  
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), adalah salah satu Negara 
kepulauan (archipelagic State) terbesar di 
Asia dan kedua di dunia yang memiliki 
17.506 pulau-pulau besar dan kecil serta 
luas wilayah lebih dari 7.7 juta km2, 
dimana 2/3 bahagiannya adalah 
merupakan perairan seluas lebih 5.8 juta 
km2, dengan garis pantai sepanjang lebih 
dari 81.000 km2, dan Zona Ekonomi 
Ekskusif (ZEE) selebar 200 mil3, (Thamrin, 
2015) serta berada dalam posisi yang 
sangat strategis di antara Negara-negara di 
dunia yaitu terletak di antara dua benua 
dan dua samudera dengan posisi silang 
pertengahan jalur perdagangan dunia. 
Sehingga dengan demikian akan mudah 
untuk melakukan transaksi kegiatan-
kegiatan perdagangan internasional, 
termasuk juga dalam hal melakukan 
pencurian ikan (Illegal Fishing) khususnya 
di Indonesia. 

Selanjutnya narasi seperti ini dalam 
persepsi lain menyatakan bahwa: “Negara 
Indonesia adalah merupakan Negara 
kepulauan dengan panjang garis pantai 
lebih dari 95.000 km2 dengan memiliki 
lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut 
tentunya menjadikan Indonesia termasuk 
ke dalam Negara yang memiliki kekayaan 
sumber daya perairan yang cukup tinggi 
dengan sumber daya hayati yang 
beranekaragam. Keanekaragaman sumber 
daya perairan Indonesia tersebut meliputi 
sumber daya ikan maupun sumber daya 
terumbu karang. Terumbu karang yang 
dimiliki Negara Indonesia lebih kurang 
seluas 7000 km2 dengan 480 jenis karang 
yang telah berhasil dideskripsikan serta 
memiliki keanekaragaman ikan sekitar 
1.650 jenis spesies ikan” (Siombo, 2010). 

Bersadarkan ketentuan persepsi 
tersebut, maka dapat dipahami bahwa 
Negara Indonesia adalah sebagai Negara 
yang dikaruniai sumber daya kelautan 
yang melimpah. Salah satu sumber daya 
kelautan yang dapat dimanfaatkan 
manusia adalah “IKAN”.  Kesyukuran bagi 

Indonesia bisa memiliki potesi perikanan 
yang sangat besar, baik dari segi kuantitas 
maupun kualitas serta keanekaragaman 
jenis ikannya. Ikan dalam hal ini 
merupakan sumber daya hayati yang dapat 
pulih kembali, namun jika dimanfaatkan 
secara berlebihan tentunya dapat 
mengganggu keseimbangan ekosistem 
atau bahkan sampai pada kepunahan 
spesies tertentu.  

Mengingat potensi sumber daya 
perikanan yang sangat besar inilah yang 
membuat banyak pihak-pihak dari aspek 
manapun tertarik dan tergiur untuk 
memanfaatkan/mengambil langsung ikan-
ikan atau terumbu karang secara besar-
besaran dengan menggunakan berbagai 
cara yang tidak sesuai dengan kode etik 
perikan yang tidak bertanggung jawab 
demi keuntungan serta kepentingan 
pribadi dan kelompok, sehingga melanggar 
peraturan yang telah dibuat oleh 
pemerintah, khususnya pemerintahan 
Indonesia. Inilah yang disebut dengan 
kejahatan pencurian ikan atau “Illegal 
Fishing”. Isu illegal fishing ini bukan lagi 
hal yang baru untuk dibicarakan, bahkan 
semakin hari semakin meningkat baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif 
dengan bentuk kejahatannya semakin 
terorganisir dan sistematis untuk sengaja 
melakukan pelanggaran-pelanggaran. 

Pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab seperti nelayan 
melakukan kegiatan illegal fishing oleh 
nelayan dan kapal-kapal asing bahkan 
nelayan lokal dengan cara pemboman ikan 
dengan bahan-bahan peledak (bom ikan), 
bahan-bahan beracun, pembiusan, 
penggunaan alat tangkap yang dikenal 
dengan pukat harimau (trawl), 
penggandaan dan pemalsuan surat izin 
penangkapan ikan dan lain-lain yang 
termasuk dalam kejahatan pencurian ikan, 
khususnya di perairan/laut Indonesia. 

Kata “Yurisdiksi” (Anwar, 2005) 
dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 
sebagai kekuasaan untuk mengadili, 
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lingkup kuasa kehakiman, peradilan, 
lingkungan hak dan kewajiban, serta 
tanggung jawab dalam suatu wilayah atau 
lingkungan kerja tertentu, kekuasaan 
hukum, dan kata yurisdiksi ini sebenarnya 
berasal dari bahasa Inggris yaitu 
“jurisdiction”, yang diambil dari bahasa 
Latin “yurisdictio”. Yuris artinya kepunyaan 
hukum atau kepunyaan menurut hukum, 
dan Dictio artinya “ucapan, sabda, firman, 
sebutan”. Jadi dengan demikian 
yurisdiction, jurisdiction atau Yurisdiksi 
adalah: 1) Kepunyaan seperti yang 
dikatakan dan ditentukan oleh hukum; 2) 
Hak menurut hukum; 3) Kekuasaan 
menurut hukum; 4) Kewenangan menurut 
hukum (Partiana, 1990). 

Menurut Wallace, yurisdiksi adalah 
merupakan atribut kedaulatan suatu 
negara. Yurisdiksi suatu negara 
menunjukkan kepada kompetensi suatu 
negara tersebut, untuk mengatur orang-
orang dan kekayaan dengan hukum 
nasionalnya (pidana dan perdata) 
termasuk dalam ketentuan tindak 
kejatahan pencurian ikan (Illegal Fishing). 
Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk 
menentukan dan melarang, untuk 
mengadili dan melaksanakan undang-
undang. Jurisdiksi merupakan refleksi atau 
pencerminan dari prinsip dasar 
kedaulatan negara, kesamaan derajat dan 
tidak campur tangan dalam urusan dalam 
negeri masing-masing. 

Secara harfiah Illegal Fishing terdiri 
dari 2 (dua) suku kata yaitu “illegal dan 
fishing”, illegal (Echols & Shadily, 2003) 
dapat diartikan sebagai “yang merupakan 
pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara 
illegal”, dan fishing (Echols & Shadily, 
2003) adalah mencari ikan di danau, 
pemancingan, penangkapan ikan oleh 
kapal boat, joran, pengailan.  Illegal dalam 
kamus lain diartikan sebagai “tidak sah, 
dilarang atau bertentangan dengan 
hukum” (Salim, 2003), dan Fish artinya 
adalah ikan atau daging ikan, sedangkan 
Fishing adalah penangkapan ikan sebagai 
mata pencaharian dan tempat menangkap 

ikan (Salim, 2003). Maka dengan demikian 
pengertian Illegal Fishing dapat diartikan 
sebagai kegiatan penangkapan yang 
dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung 
jawab dan bertentangan dengan kode etik 
penangkapan ikan atau kegiatan 
pelanggaran hukum tentang perikanan dan 
kelautan, sebagai contoh penggunaan alat 
tangkap yang berlebihan dan dilarang 
secara hukumbagi nelayan yang dapat 
merusak ekosistem laut. 

Dalam konsep lain, Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 jo 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan tepatnya pada pasal 1 
angka 5 menyebutkan bahwa: 
“Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk 
memperoleh ikan diperairan     yang tidak 
dalam keadaan dibudidayakan dengan alat 
atau cara apapun, termasuk kegiatan yang 
menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah dan/atau 
mengawetkan”. 

Berdasarkan hal tersebut yang dapat 
merusak ekosistem bahari laut, maka 
sudah jelas bahwa kegiatan illegal fishing 
merupakan kejahatan dan dilarang 
menurut ketentuan hukum dan bagi yang 
melakukan serta melanggar ketentuan 
tersebut, maka pelakunya akan diberi 
sanksi. 

Adapun sebagai aturan yang 
mendasar tentang illegal fishing adalah 
sebagai berikut: 1) UU No. 5 Tahun 1983 
tentang ZEE di Indonesia; 2) UU No. 17 
Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS; 
3) UU No. 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran; 4) UU No. 6 Tahun 1996 
tentang Perairan Indonesia; 5) UU No. 31 
Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan; 6) UU No. & Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir; 
7) UU No. 32 Tahun 2014 tentang 
Kelautan; 8) PP No. 54 Tahun 2005 
tentang Usaha Perikanan; 9) PP No. 60 
Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber 
Daya Ikan; 10) PP No. 30 tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penelitian dan 
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Pengembangan Perikanan; 11) Permen-KP 
No.2 Tahun 2015 tentang larangan 
penggunaan alat penangkapan ikan. 

 
METODE PENELITIAN  

Adapun jenis metode yang digunakan 
dalam penelitian ini lebih terfokus kepada 
penelitian secara Yuridis Normatif 
(Marjuki, 2005), di mana penelitian ini 
dilakukan dengan memfokuskan untuk 
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 
norma-norma hukum positif  yang terkait 
dengan peraturan hukum (Undang-
Undang) dan tetap menghubungkannya 
dengan metode Yuridis Empiris, dengan 
sifat Penelitian adalah deskriptif analitis 
(Ibrahim, 2005) dalam hal ini penulis 
berupaya untuk menelaah dan 
mendeskripsikan secara sistematis. 

Selanjutnya dokumen-
dokumen/bahan-bahan hukum yang 
dipakai untuk menganalisa isu hukum 
dalam permasalahan penelitian ini adalah 
bahan hukum primer, bahan hukum 
skunder, dan bahan hukum tertier 
(Marjuki, 2005). Dimana ketiga bahan 
hukum ini adalah sebagai data pokok atau 
disebut dengan data sekunder, yang 
meliputi bahan primer, bahan skunder dan 
bahan hukum tertier serta dengan teknik 
pengumpulan data/bahan hukum yang 
dipergunakan dalam penelitian ini, agar 
relevan dengan permasalahan yang akan 
diteliti, maka pengumpulan data penelitian 
ini dilakukan dengan melalui dua tahap, 
yaitu melalui penelusuran kepustakaan 
(library Research) dan penelitian lapangan 
(Feild Research). 

Kemudian dilakukan proses editing 
dengan mengkelompokkan bahan-bahan 
atau materi tersebut sesuai dengan bab-
bab yang telah ditentukan dalam 
penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan 
penarikan kesimpulan dengan 
menggunakan logika berfikir dan 
menganalisis dari deduktif ke induktif 
(Sunggono, 2001). 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Yurisdiksi Negara Dalam Kegiatan 
Illegal Fishing di Indonesia 

Berbicara mengenai yurisdiksi dalam 
suatu Negara tentunya memiliki erat 
hubungannya dengan kedaulatan Negara. 
Kedaulatan negara dengan yurisdiksi 
memang tidak dapat dipisahkan, antara 
keduanya saling berhubungan erat.  
Kedaulatan negara adalah merupakan 
kekuasaan tertinggi dari suatu negara. 
Artinya di atas kedaulatan tidak ada 
kekuasaan yang lebih tinggi lagi. 
Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu 
negara menunjukkan bahwa suatu negara 
itu adalah merdeka atau tidak tunduk 
kepada kekuasaan negara lain (Parthiana, 
2003),  tetapi hal ini tidak bisa diartikan 
bahwa kedaulatan itu tidak ada yang 
membatasi, atau sebagai tidak terbatas 
sama sekali, karena kedaulatan juga 
merupakan unsur yang terpenting bagi 
negara untuk diakui keberadaannya dalam 
sisten hukum internasional dimana negara 
yang telah diakui mempunyai kedaulatan 
dan merupakan satu prinsip demi 
terciptanya hubungan internasional yang 
damai (Budiono, 2014). Pembatasannya 
sendiri adalah hukum, baik hukum 
nasional maupun hukum internasional, 
untuk itu illegal fishing harus dibatasi, 
dihindari, dilakukan pencegahan bahkan 
pemberantasan. 

Kedaulatan pada dasarnya 
mengandung dua aspek, antara lain adalah 
sebagai berikut: 1) Pertama, aspek internal 
yaitu merupakan kekuasaan yang tertinggi 
untuk mengatur segala sesuatu yang ada 
atau yang terjjadi di dalam batas-batas 
wilayahnya; 2) Kedua, aspek eksternal 
adalah merupakan kekuasaan tertinggi 
untuk mengadakan hubungan dengan 
anggota masyarakat internasional maupun 
mengatur segala sesuatu yang berbeda 
atau terjadi di luar wilayah negara itu. 
Tetapi sepanjang masih ada kaitannya 
dengan kepentingan dengan negara itu. 
Namun sebagai mana yang telah 
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dikemukakan di atas, semuanya itu 
dibatasi oleh hukum. 

Berdasarkan kedaulatan itu, maka 
dapat diturunkan hak, kekuasaan dan 
wewenang negara untuk mengatur 
masalah intern maupun eksternnya, 
misalnya pencurian ikan (illegal fishing). 
Dengan kata lain, dengan kedaulatan itulah 
lahir yurisdiksi, atau dapat disimpulkan 
hanya negara yang berdaulat yang dapat 
memiliki yurisdiksi menurut hukum 
internasional. 

Ada beberapa macam ketentuan 
yurisdiksi diantaranya adalah: 1) 
Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan 
wewenang untuk mengatur; a) Yurisdiksi 
Legeslatif, adalah yurisdiksi suatu negara 
untuk membuat atau menetapkan suatu 
peraturan perundang-undangan utnuk 
mengatur suatuobjek atau masalah dan 
tidak semata-mata bersifat domestik.  Hala 
ini muncul apabila ada suatu masalah, di 
mana tidak terdapat pengaturannya dalam 
undang-undang nasionalnya. Sehingga 
persoalannya apakah suatu negara itu 
memiliki yurisdiksi untuk mengaturnya. 
b)Yurisdiksi Eksekutif disebut juga sebagai 
yurisdiksi administratif, berkenaan dengan 
hak, kekuasaan atau kewenangan suatu 
negara untuk menerpkan atau 
melaksanakan peraturan perundang-
undangan nasional yang telah dibuat 
tersebut,  atas suatu masalah yang tidak 
semata-mata bersifat domestik. c) 
Yurisdiksi Yudikatif adalah yurisdiksi 
suatu negara untuk mengadili dan atau 
untuk menghukum suatu pelanggar 
peraturan perundang-undangan yang telah 
dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang 
berangkutan. 

Kedua, Yurisdiksi negara atas objek 
(hal, masalah, peristiwa, orang, benda); a) 
Yurisdiksi personal, Adalah yurisdiksi atas 
orang atau atas subjek hukum, dimana titik 
beratnya terletak pada subjek hukumnya 
yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi 
tersebut. Contoh, hukum nasional suatu 
negara mengatur atau menentukan siapa 
saja yang dapat diberlakukan atas 

ketentuan undang-undang pidananya 
ataupun atas perundang-undanga lainnya. 
Yurisdiksi suatu negara terhadap orang, 
jika ditinjau dari segi kewenangannya, 
maka dibedakan dalam dua katagori yaitu: 
Yurisdiksi negara atas orang yang 
berdasarkan kewarganegaraan aktif, di 
mana asas ini menitik beratkan pada 
adanya hubungan langsung dan aktif 
antara itu sendiri dengan warga 
negaranya; Yurisdiksi negara atas orang 
yang berdasarkan kewarganegaraan pasif, 
di mana dalam yurisdiksi ini, titik beratnya 
tidak terletak pada hubungan langsung 
antara negara dengan orang yang 
bersangkutan. 

b) Yurisdiksi kebendaan, Dalam 
yurisdiksi ini maslah pokok yang muncul 
adalah negara manakah yang berhak, 
berwenang utnuk mengatur serta hukum 
negara manakah yang berlaku terhadap 
suatu benda yang ada atau berada 
terhadap suatu tempat tertentu. Benda 
yang ditinjau dari sudut letaknya atau 
temaptnya, terdapat beberapa 
kemungkinan, yaitu: 1) Ada benda yang 
selamanya terletak atau berada dalam 
batas-batas wilayah suatu Negara; 2) Suatu 
benda pada suatu waktu berada di dalam 
wilayah suatu negara, dan diwaktu lain ada 
dalam wilayah negara lain; 3) Suatu benda 
sebagaian berada di dalam wilayah suatu 
negara dan sebagai ladi dalam wilayah 
negara lain. 

c) Yurisdiksi criminal, disebut dengan 
kejahatan atau delik, peristiwa pidana, 
terkait dengan kepentingan dalam negara 
saja, tetapi juga menyangkut lebih dari 
satu negara. d) Yurisdiksi sipil Yaitu yang 
menyangkut hukum sipil yang terjadi pada 
suatu tempat tertentu. 

Ketiga, Yurisdiksi negara 
berdasarkan ruang/tempat dari objek atau 
masalah; a) Yurisdiksi territorial, Bahwa 
hukum internasional memberikan hak dan 
wewenang sepenuhnya kepada setiap 
negara untuk mengatur masalah dalam 
negerinya sendiri; b) Yurisdiksi quasi 
territorial, Adalah ruang, tempat, area di 
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mana yurisdiksi negara itu diterapkan, 
sebenarnya bukanlah wilayah negara, 
hanya saja tempat tersebut bersambungan 
atau berdekatan dengan wilayah Negara; 
c) Yurisdiksi extra-teritorial, Bahwa 
kepentingan suatu negara tidak hanya 
cukup di dalam batas-batas wilayhnya, 
akan tetapi juga meluas sampai jauh pada 
luar areanya; d) Yurisdiksi universal, 
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 
yurisdiksinya tidak semata-mata berkaitan 
dengan tempat dan waktu maupun pelaku 
dari peristiwa hukum tersebut, tetapi 
berdasarkan sifat dan coraknya sendiri; e) 
Yurisdiksi eksklusif, Yurisdiksi ini muncul 
oleh keinginan dan kemampuan negara-
negara untuk mengeksplorasi dasar laut 
dan tanah di bawahnya serta 
mengeksploitasi sumber daya alamnya, 
sebagai akibat dari kemajuan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

Selain itu juga, diperlukan adanya 
sinergi kebijakan hukum nasional dan 
hukum internasional yang terkait dengan 
kelautan dan perikanan, khususnya di 
Indonesia. Berdasarkan United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982 
sebagai ketentuan hukum internasional 
(selanjutnya akan disebut dengan UNCLOS 
1982 memang tidak mengatur secara tegas 
tentang illegal, akan tetapi mengatur 
secara umum tentang penegakan hukum di 
laut teritorial maupun ZEE suatu Negara. 
Jika ada pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan Negara pantai 
terjadi di laut territorial ataupun perairan 
pedalaman suatu Negara, maka sesuai 
dengan kedaulatan yang diberikan dalam 
pasal 2 UNCLOS 1982, bahwa Negara 
pantai dapat memberlakukan peraturan 
hukumnya bahkan hukum pidananya 
terhadap kapal yang hanya apabila 
melakukan pelanggaran dan pelanggaran 
tersebut membawa dampak bagi Negara 
pantai atau mengganggu keamana Negara 
pantai. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat 1 
dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang 
disebutkan disebutkan dalam pasal 

tersebut tidak terpenuhi, maka Negara 
pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi 
pidananya terhadap kapal tersebut. 

Dasar hukum illegal fishing 
sebelumnya diatur Undang-undang No. 31 
Tahun 2004 jo Undang-Undang No.45 
Tahun 2009 tentang Perikanan telah 
dijelaskan beberapa kegiatan yang 
berhubungan dengan pencurian ikan 
(illegal fishing) sebagai berikut: 

Bahwa dalam Pasal 7 dan 8 
dijelaskan tentang kewajiban setiap orang 
untuk memenuhi kewajiban sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh menteri dalam 
pengelolan sumber daya perikanan. Pasal 
9 menyatakan bahwa pelanggaran 
pemilikan dan penggunaan kapal dengan 
alat tangkap dan/atau alat bantu yang 
tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak 
sesuai persyaratan atau standar dan alat 
tangkap yang dilarang. Pasal 12 
menyatakan bahwa pelanggaran 
melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran/atau 
kerusakan sumber daya ikan dan/atau 
lingkungan di wilayah pengelolaan 
Republik Indonesia pelarangan 
pemasukan atau mengeluarkan ikan 
dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke 
wilayah Republik Indonesia tanpa 
sertifikasi kesehatan untuk konsumsi 
manusia. 

Bukan itu saja, dalam pasal 21 juga 
dijelaskan bahwa pelarangan penggunaan 
bahan baku, bahan tambahan makanan, 
bahan penolong dan/atau alat yang 
membahayakan kesehatan manusia 
dan/atau lingkungan dalam melaksanakan 
penangan dan pengelolaan ikan. Pasal 23 
menjelaskan bahwa pelanggaran 
penggunaan bahan baku, bahan tambahan 
makanan, bahan penolong dan/atau alat 
yang membahayakan kesehatan manusia. 
Pasal 26 menyatakan bahwa adanya 
kewajiban memiliki SIUP dan Pasal 27 
menyakatan bahwa adanya kewajiban 
untuk memiliki SIPI bagi kapal penangkap 
ikan. Pasal 28 menjelaskan bahwa adanya 
kewajiban untuk memiliki surat izin kapal 
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pengangkut ikan bagi kapal yang 
mengangkut ikan. Pasal 29 juga 
menyatakan bahwa setiap warga Negara 
Asing yang melakukan usaha perikanan di 
wilayah Republik Indonesia, kecuali untuk 
penangkapan ikan di ZEE Indonesia. 

 
SIMPULAN  

Secara yurisdiksi kewilayahan zona 
yurisdiksi nasional meliputi zona-zona 
yang berada dalam kawasan laut, dengan 
kata lain Negara pantai melaksanakan 
kedaulatan penuh, hak berdaulat serta 
yurisdiksi dalam kaitannya dengan 
pemanfaatan sumber daya alam laut untuk 
kebutuhan rakyat Negara yang 
bersangkutan misalnya Indonesia, sebagai 
saran sebaiknya para pihak yang terkait 
tidak semena-mena untuk melakukan 
pemanfaatan sumber daya laut khususnya 
perikanan apalagi sampai melakukan 
pencurian ikan. 
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