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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah 

pulau sekitar 17.504 dam memiliki  bantangan garis pantai dengan panjang 81.000 

KM.
1
 sehingga menjadi laut  dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan 

kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat melimpah,  seperti ikan,  

terumbu karang,  hutan mangrove dan sebagainya.  

Melilihat secara letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan negara-

negara asing dan terlebih kurangnya pengawasan di perairan oleh pemerintahan 

Indonesia sendiri akan mempermudah masuknya nelayan-nelayan dari negara lain 

untuk mencuri ikan di perairan Indonesia yang dikenal dengan illegal fishing. 

Kegiatan ini tentu sangat merugikan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya 

mayoritas sebagai nelayan.
2
 

 Natuna merupakan salah satu wilayah yang memiliki  potensi sumberdaya 

pesisir laut yang sangat melimpah dan juga Kabupaten Natuna termasuk wilayah 

yang berbatasan dengan  negara lain yakni disebelah Utara Natuna berbatasan 

dengan Vietnam dan Kamboja, dibagian Barat Natuna berbatasan dengan 

Malaysia dan Singapura. Natuna juga berada pada alur pelayaran internasional.
3
 

Oleh sebab itu kabupaten Natuna sangat dikenal dengan memiliki sumberdaya 

laut yang melimpah.  Permasalahan yang sering dihadapi sebagai wilayah 

perbatasan khususnya di Natuna  baik persoalan akibat politik, sosial, budaya 
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maupun ekonomi. Isu yang dihadapi di perairan Natuna  yang paling menonjol 

adalah  masalah pencurian potensi sumberdaya  laut atau  dikenal dengan sebutan 

illegal fishing, yang dilakukan oleh kapal-kapal negara asing  terutama negara asal 

Thailand dan Vietnam. 

 Banyak kapal asing melakukan pencurian ikan diperairan Natuna, 

khususnya di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. 

Pelaku illegal fishing tersebut kebanyakan dari negara  asal  Vietnam. Nelayan 

Vietnam yang sudah memang menjadi buronan. Ribuan ton ditangkap secara 

illegal. Jadi,  Nelayan lokal di Desa Sepempang juga merasa dirugikan akibat 

adanya illegal fishing tersebut.
4
   

 Dapartemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menjelaskan wilayah perairan 

Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan  

sebagai wilayah yang paling rawan pencurian ikan oleh  kapal asing yang disebut 

dengan illegal fishing.
5
 Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan menjadi ujung 

tombak dalam perubahan sosial lingkungan  masyarakatnya harus berperan lebih 

aktif. Pemerintah daerah  menjadi aktor yang paling utama yang paling 

mengetahui  mengenai perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. 

Pemerintah daerah  dalam hal ini sudah  melakukan usaha-usaha  untuk 

melakukan pendidikan pada pelaku illegal fishing. Pihak yang berwajib seperti 

Kejaksaan Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI- AL) Pengawasan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pemerintah Desa maupun masyarakat  

lokal juga memiliki peranan dalam mengatasi illegal fishing disebabkan dengan 
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banyaknya kasus illegal fishing maka akan membuat kesejahtraan masyarakat 

menjadi berkurang. 

Bulan Juni,pihak TNI-AL memulangkan sebanyak 35 orang nelayan  

Vietnam berstatus tahanan non Yustisi.  Mereka merupakan para ABK kapal 

Vietnam  yang tertangkap  baik oleh TNI-AL atau kapal PSDK di perairan 

Natuna. 
6
  Sebanyak tiga puluh lima orang itu mayoritas berasal dari Vietnam 

meskipun ada juga beberapa dari nelayan asal negara hailand. Mereka tertangkap 

di Perairan paling banyak di sekiataran perairan Penagi dan Sepempang, kapal-

kapal itu berhasil dimusnahkan oleh pihak TNI AL dan PSDKP sekarang masih 

ditampung di kantor Kejari Natuna dan beberapa di tampung dikantor Imigrasi. 

 Dengan maraknya kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Natuna, 

khususnya di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, pemerintah harus 

bertindak dalam pemberantasan illegal fishing disebabkan menyangkut 

kesejahtraan sosial ekonomi masyarakat Desa Sepempang yang dimana  

masyarakat Desa Sepempang sangat bergantung dengan perikanan karena 

mayoritas masyarakat di Desa berprofesi sebagai nelayan.
7
 Jadi, tindakan sosial 

yang dilakukan pemerintah berguna untuk meminimalisirkan illegal fishing  agar 

bisa meningkatkan kesejahtraan sosial masyarakat. Selain itu juga  agar 

lingkungan laut Natuna tidak terjadi kerusakan akibat dari bahan peledak yang 

digunakan oleh pelaku illegal fishing.   

 Pemerintah Daerah Natuna dalam hal ini sebenarnya sudah melakukan 

usaha-usaha untuk menghentikan tindakan illegal fishing yang terjadi di wilayah 
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Kabupaten Kepulauan Natuna seperti melakukan penenggelaman kapal asing. 

Akan tetapi peran masayarkat juga sangat diperlukan untuk bekerja sama 

mengatasi tindakan illegal fishing tersebut.
8
 

 Upaya yang dilakukan masyarakat di Desa Sepempang dalam hal ini 

Organisasi Masyarakat Rukun Nelayan Sejahtera Sepempang (RNSS) terebih 

dahulu  memberikan informasi kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan (PSDKP) dan TNI-AL  bahwa dilaut Desa Sepempang adanya masuk 

kapal asing. Setelah itu melakukan penahanan terhadap pelaku illegal fishing 

tersebut. Kemudian kapal tersebut dibakar dan ditenggelamkan.
9
 

 Sebagaimana penulis melihat dari segi sosial ekonomi  tindakan yang 

dilakukan oleh  pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pelaku  illegal fishing ini 

agar secepatnya dioptimalkan karena ada motif kesejahtraan Sosial ekonomi 

didalamnya disebabkan  dampak dari illegal fishing tersebut sangat merugikan 

nelayan-nelayan lokal di Desa Sepempang. Jadi illegal fishing tidak hanya 

merugikan negara saja akan tetapi juga merugikan masyarakat luas. 

           pendapatan nelayan untuk sekarang memang tidak bisa diandalkan. 

Pendapatan nelayan di Desa Sepempang sejak satu-dua tahun terakhir ini memang 

sudah berkurang dibanding sebelumnya. Meskipun cukup banyak nelayan di Desa 

Sepempang yang saat ini memeliki pompong bermotor akan tetapi sangat tidak 

sebanding dengan alat yang digunakan oleh nelayan asing ketika beroprasi. 

Teknologi penangkapan ikan yang modern akan cendrung memiliki kemampuan 
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jelajah sampai dilepas pantai, sebaliknya untuk nelayan di Desa Sepempang  

hanya sebatas perairan pantai..
10

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik dan ingin 

mengkaji kembali melalui penelitian tentang illegal fishing yang terjadi di Desa 

Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Penelitian ini lebih 

mempokuskan mengenai bagaimana dampak illegal fishing terhadap kesejahtraan 

ekonomi masyarakat di Desa Sepempang, Bagaimana Dampak illegal fishing 

terhadap  kesejahtraan sosial masyarakat di Desa Sepempang dan bagaimana 

upaya yang dilakukan Masyarakat dan Aparat penegakan hukum terhadap 

tindakan illegal fishing yang terjadi di Desa Sepempang terhadap tindakan illegal 

fishing tersebut. Dengan demikian judu penelitian ini: Dampak Tindakan Illegal 

Fishing Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Desa 

Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi 

Kepulauan Riau). 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Illegal fishing adalah perbuatan penyimpangan sosial, perbuatan yang 

melanggar hukum dan perbuatan yang sangat memberikan dampak sosial dan 

ekonomi yang negatif terhadap nelayan lokal.  Dampak Sosial negatif dapat 

dilakukan   terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai 

akibat dari pelaksanaan  suatu kegiatan atau kejadian disuatu daerah.  
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 Nelayan  tradisional yang  merupakan nelayan asli Indonesia yang 

menggunakan alat tangkap ikan yang masih sederhana, sehinga masyarakat pesisir 

kena imbas dari illegal fishing tersebut. Untuk itu peran pemerintah sangat 

diperlukan untuk mencegah perbuatan illegal fishing yang terus berkelanjutan 

seperti apa yang terjadi di Desa Sepempang kecamatan Bunguran Timur, 

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. 

Pemerintah merupakan suatu elemen  yang ada di masyarakat yang 

memiliki fungsi dan peran sendiri. Fungsi dan peran pemerintah  daerah sangat 

penting dalam mensejahtrakan kehidupan warga masyarakatnya. Jadi, illegal 

fishing merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pihak yang berperan 

penting  didalam pelaksanaan pengawasan dibidang perikanan dan menetapkan 

hukum kepada pelaku illegal fishing yaitu Kejaksaan Negeri, Pengawasan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) maupun pihak TNI-AD. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dibuat indentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Isu yang dihadapi di perairan Natuna  yang paling menonjol adalah  masalah 

pencurian potensi sumberdaya  laut atau  dikenal dengan sebutan illegal 

fishing. 

2. Illegal fishing sangat merugikan masyarakat pesisir  yang mayoritas bermata 

pencaharian sebagai nelayan. 

3. Adanya usaha-usaha pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengatasi tindakan 

illegal fishing. 
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1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis mendapatkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Dampak Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten 

Natuna ? 

2. Bagaimana Dampak Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ? 

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Masyarakat Desa Sepempang dan Aparat 

Penegak Hukum  Terhadap Tindakan Illegal Fishing yang Terjadi di Desa 

Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis 

tetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampaknya Illegal Fishing Terhadap 

Kesejahtraan Ekonomi Masyarakat di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran 

Timur Kabupaten Natuna. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampaknya Illegal Fishing Terhadap 

Kesejahtraan Sosial Masyarakat di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran 

Timur Kabupaten Natuna. 

3.  Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya yang dilakukan Masyarakat Desa 

Sepempang dan Aparat  Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Illegal Fishing 
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yang Terjadi di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten 

Natuna. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 Ada beberapa hal yang dipandang bermanfaat  baik secara akademis 

maupun praktis dengan melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Kegunaan Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini berguna dalam pengambilan kebijakan  baik 

dari Pemerintah Desa Sepempang maupun aparat penegak hukum , dan  dalam 

melakukan penindakan terhadap pelaku illegal fishing agar menimbulkan efek 

jera, dan pada akhirnya tidak melakukan perbuatan tersebut lagi disebabkan 

illegal fishing sangat merugikan banyak masyarakat  terutama bagi nelayan lokal. 

2. Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta dapat memperluas  khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu 

sosial. Terutama yang berkaitan dengan kajian peran dan fungsi sebuah posisi 

pemerintah dalam  kehidupan masyarakat, berguna untuk pengembangan ilmu 

sosial yang berkaitan dengan tindakan kriminalitas, dan berguna sebagai bahan 

referensi untuk penelitian yang akan  datang yang berkaitan dengan “illegal 

fishing”. 

1.6.  Kerangka Pemikiran 

 Sosiologi hukum merupakan cabang dari  ilmu sosial atau sosiologi. 

Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat 
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dalam masyarakat yang telah disepakti sebagai hukum. Materi dari hukum yang 

berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis adalah berupa 

perintah atau larangan  yang dilengkapi dengan sanksi hukum  bagi pelanggarnya. 

Gejala Sosial yang melahirkan hukum adalah fenomena insitusi dan pranata sosial 

yang secara politis maupun akademis menjadi indikator signifikan dalam 

melahirkan  suatu hukum yang diterapkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
11

 

Fenomena sosial tentang hukum adalah yang dapat disaksikan oleh panca 

indra. Berbagai kasus atau perkara yang terjadi ditanah air, baik itu yang bersifat 

lokal , nasional bahkan internasional (Selama berhubungan  dengan kasus yang 

ada di Indonesia) dapat dijadikan rujukan analisis kasus.  

 Jadi, sosiologi hukum tidak terlepas dari yang namanya “kriminalitas” atau 

yang disebut dengan “Kejahatan”. Disebabkan dimana ada kejahatan disitulah ada 

hukum yang berlaku bagi para pelanggar kejahatan tersebut. 

Ada beberapa defenisi kejahatan: 

1. Secara Yuris formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang 

bertentangan dengan moral kemanusia (immoril) merugikan masyarakat, 

sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
12

 

2. Secara Sosiologis kejahatan  adalah semua  bentuk ucapan , perbuatan, dan 

tingkah laku  yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat 

merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang 
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keselamatan warga  masyarakat baik yang telah tercakup dalam undang-

undang maupun yang belum tercantum dalam  undang-undang pidana.
13

 

 Tingkah laku manusia yang jahat dan anti sosial itu banyak menimbulkan  

reaksi  kejengkelan dan kemarahan  dilakangan masyarakat yang jelas sangat 

merugikan umum.  Karena itu kejahatan  harus segera diberantas, atau tidak boleh 

dibiarkan berkembang, demi ketertiban, kemanan, dan keselamatan masyrakat. 

Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan pihak yang 

berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan, 

dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.
14

 

 Dewasa ini kasus illegal fishing mulai marak di Indonesia yang sering 

terjadi di wilayah kepulauan di Indonesia salah satunya di daerah Natuna Provinsi 

Kepulauan Riau. Pelaku dari illegal fishing tersebut merupakan nelayan-nelayan 

asing dari negara tetangga seperti Vietnam, Philipina dan Thailand disebabkan 

letak geografis Natuna yang sangat mudah dijangkau oleh para nelayan-nelayan 

tersebut. 

 Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kejahatan terorganisir perikanan  

yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak  diatur oleh peraturan  yang ada, 

atau aktivitasnya tidak melaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola 

perikanan yang  tersedia.
15

 Bahkan illegal fishing dilakukan oleh warga negara 

asing menggunakan bahan peledak dan dapat merusak ekosistem laut. 
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 Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi illegal fishing 

disebabkan illegal fishing merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari 

norma–norma sosial yang merupakan suatu perbuatan yang kriminalitas, 

penyimpangan sosial atau melanggar hukum. Selain melanggar hukum perbuatan  

illegal fishing juga memberikan dampak negatif terhadap kesejahtraan sosial 

masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan lokal. Untuk itu peran sosial dari 

pemerintah sangat diperlukan terhadap pelaku tindakan illegal fishing tersebut. 

 Peran Sosial menyatakan bahwa hubungan antara satu orang dengan orang 

lain didalam kelompok selalu terikat oleh situasi yang kongkrit dan  nyata. Situasi 

yang mana dapat membuka dan menutup hubungan-hubungan yang lain. Tiap-tiap 

situasi menentukan bentuk tingkah laku tertentu dan menentukan pula bentuk 

peranan tertentu.
16

  

 Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara 

signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting dalam 

menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan 

kenyamanan  dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi  nasional dan secara 

kekinian menjamin kemanan kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita 

menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan betapa dominasinya pemerintah akan 

terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia. 

 Tujuan pemerintahan erat kaitannya dengan fungsi pemerintahan. Ada 

pakar  yang berpendapat  bahwa pemerintah  mengembangkan  tiga fungsi hakiki  

yaitu pelayanan,  pemberdayaan dan pembangunan (service, empowerment,  

                                                           
16

  Abu Ahmad, Psikologi Sosial, Rineka Cipta, Jakarta , 2009,  h. 105. 



12 
 

 

development). Namun secara umum, dapat dkatakan bahwa pemerintah memiliki 

fungsi  pelayanan,  yaitu sebagai penyedia (provider) jasa publik yang tidak 

diprivitasikan dan layanan sipil termasuk  layanan birokrasi.
17

 

 Oleh sebab itu peran pemerintah sangat diperlukan menentukan dalam 

proses pengambilan kebijakan terhadap pelaku tindakan illegal fishing. Adapaun 

lembaga yang paling berperan disini adalah  Pengawas Sumber Daya Perikanan 

dan Kelautan (PSDKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) 

dam Kejaksaan Negeri  yang memiliki wewenang  serta memeriksa dan 

memutuskan tindak pidana perikanan.  

 Teori Kesejahteraan W.J.S Poerwodaminta melihat ukuran tingkat 

kesejahtraan dapat dinilai  dari kemampuan seorang individu atau kelompok 

dalam usahanya memenuhi kebutuhan material  dan spritualnya.Kebutuhan 

material dapat kita dapat kita hubungkan  dengan pendapatan yang nanti  akan 

mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Kemudian kebutuhan 

spritual  kita hubungkan dengan pendidikan , kemudian kemaman dan 

ketentraman hidup masyarakat. 
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