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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai 

Merauke serta memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensial bagi 

kehidupan masyarakatnya. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan. 

Adapun  perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta 

laut lepas berdasarkan ketentuan internasional mengandung sumber daya ikan dan 

lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial.

Wilayah darat dan laut keseluruhannya adalah 5.193.250 km² yang terdiri 

dari 2.027.170 km² daratan dan 3.166.080 km² perairan. Pada tanggal 16 

November 1994 Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the 

Law of the Sea) telah berlaku efektif (enter into force). Setelah berlakunya 

Konvensi ini maka luas perairan wilayah Indonesia bertambah menjadi 5,8 juta 

km², yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial, 2,8 juta km² perairan 

nusantara dan 2,7 km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Marhaeni Ria Siombo, 

2010:1).

Potensi ikan yang dimiliki oleh Indonesia sangat banyak terutama di Laut 

Aru dan Laut Arafuru sehingga wilayah tersebut sangat menggiurkan bagi 

nelayan-nelayan. Produksi perikanan laut di Aceh Barat mencapai 7.882 ton 

pertahunnya. Tingkat kehidupan populasi ikan lestari mulai garis pantai sampai 12 

mil dikawasan ini setiap tahunnya diperkirakan mencapai 68.810,6 ton sementara 

kawasan samudera 12 mil sampai ZEE 200 mil tingkat populasi ikan pelagis 

diperkirakan 19.907,3 ton dan ikan demersal diperkirakan 14.598 ton 

(http://www.acehinvestment.com/investasi&promosiaceh.html, diakses pada 

tanggal 03 Desember 2012 pukul 19.10 WIB).
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Tabel 1. Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Perairan Indonesia

Kelompok 
Sumberdaya 

Ikan

Selat 
Malaka

Samudera 
Hindia

Samudera 
Hindia

Laut Cina 
Selatan

Laut 
Jawa

Selat 
Makasar-

Laut 
Flores

Laut 
Banda

Teluk 
Tomini-

Laut 
Seram

Laut 
Sulawesi

Samudera 
Pasifik

Laut 
Arafura-

Laut 
Timor

Total

WPP 571 WPP 572 WPP 573 WPP 711 WPP 
712 WPP 713 WPP 

714
WPP 
715 WPP 716 WPP 717 WPP 718

Ikan Pelagis 
Besar 27,7 164,8 201,4 66,1 55,0 193,6 104,1 106,5 70,1 105,2 50,9 1145,4

Ikan Pelagis 
Kecil 147,3 315,9 210,6 621,5 380,0 605,4 132,0 379,4 230,9 153,9 468,7 3645,6

Ikan 
Demersal 82,4 68,9 66,2 334,8 375,2 87,2 9,3 88,8 24,7 30,2 284,7 1452,4

Udang 
Penaeid 11,4 4,8 5,9 11,9 11,4 4,8 - 0,9 1,1 1,4 44,7 98,3

Ikan Karang 
Konsumsi 5,0 8,4 4,5 21,6 9,5 34,1 32,1 12,5 6,5 8,0 3,1 145,3

Lobster 0,14 0,6 1,0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 4,8
Cumi-cumi 1,9 1,7 2,1 2,1 5,0 3,9 0,1 7,1 0,2 0,3 3,4 28,4

Total Potensi 
(1000 

ton/tahun)
276,1 565,1 491,7 1059,0 836,6 929,7 278,0 595,5 333,7 299,2 855,6 6520,2

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, N0. 
KEP.45/MEN/2011, tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di 
Wilayah Pengelolahan Perikanan Negara RI

Banyaknya sumber daya alam yang terdapat di laut, dasar laut serta tanah 

dibawahnya menjadikan area ini rawan dari adanya eksploitasi dan eksplorasi 

illegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kegiatan illegal fishing

yang paling sering terjadi di perairan Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa 

izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan 

dengan menggunakan alat tangkap yang terlarang, dan penangkapan ikan yang 

melanggar wilayah penangkapan.

Dari praktek illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia 

mengakibatkan kerugian hingga Rp.30 Trilyun setiap tahun atau sekitar 25 persen 

dari potensi perikanan yang ada di Indonesia. Bila dihitung, angka itu sama 

dengan 1,6 juta ton per tahun. Sementara produktivitas perikanan tangkap di 

Indonesia selama tahun 2012 mencapai 4,9 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 

2,18 miliar dollar AS. Jumlah tersebut di luar volume ikan hasil tangkapan illegal,

yang biasanya langsung dibawa ke negara asal pencari ikan 

(http://www.dkp.go.id/content.phpc=3673, diakses pada tanggal 03 Desember 

2012 pada pukul 19.30).
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Untuk mengatasi praktek illegal fishing ini, pada tanggal 6 Oktober 2004, 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 diubah dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, melihat beberapa 

kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tersebut, 

diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Menurut Koesrianti, pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan 

menjadi sangat penting dan strategis, sebagaimana dikemukakan dalam artikel 

jurnal berjudul Penindakan Illegal Fishing Dan Perjanjian Bilateral Bidang 

Perikanan Dengan Negara Tetangga sebagai berikut:

Sektor perikanan diharapkan akan dapat dijadikan tumpuan ekonomi dalam 
struktur perekonomian nasional, dengan jalan menciptakan suatu dasar 
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang 
bersumber pada sumberdaya alam terbarukan (renewable resources). Sektor 
perikanan kelak jika sudah dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat 
nelayan dan industri yang terkait dengan sektor ini, akan dapat mengatasi 
persoalan pangan nasional (Koesrianti).

Undang-Undang perikanan ini juga mengatur penggunaan sarana dan 

prasarana yang boleh digunakan untuk menangkap ikan. Alat penangkap ikan 

yang biasa digunakan oleh nelayan adalah Pukat Udang (Shrimp Trawl), Pukat 

Ikan (Fish Net), Pukat Kantong (Seine net), Pukat cincin (Purse Seine), Jaring 

Insang (Gillnet), Jaring Angkat (Lift Net), Pancing (Hook and Lines), Perangkap 

(Traps), Alat Pengumpul Rumput Laut (Sea Wed Collector), dan Muroami 

(http://perangkapikan.blogspot.com/2012/10/alat-tangkap-trawl-pukat-

harimau.html, diakses pada tanggal 03 Desember 2012 pukul 19.00 WIB).

Pukat harimau (trawl) merupakan salah satu alat penangkap ikan yang 

digunakan oleh nelayan. Alat ini berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, 

memilki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari 

ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap 

dengan menggunakan jaring tersebut. Cara kerja alat tangkap ini ditarik oleh kapal 

yang mana menyapu ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukat harimau secara 

terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya 

perikanan yang ada.
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Keberadaan trawl (pukat harimau) hingga saat ini membawa dampak 

negatif yang sangat besar terhadap nelayan tradisional. Keberadaan nelayan trawl

sangat menggangu nelayan lainnya dan tidak sedikit kerugian yang diderita oleh 

nelayan tradisional karena ulah nelayan trawl, dan yang paling menyedihkan 

adalah banyaknya alat tangkap bubu yang hilang setiap malam dan rusaknya alat 

tangkap lainnya seperti bagan dan sero karena tertabrak oleh kapal trawl, sehingga 

hampir seluruh nelayan tradisional dililit utang bukan karena hasil tangkapan 

kurang, melainkan alat tangkap mereka raib di perairan.

Pukat harimau (trawl) yang merupakan salah satu alat penangkap ikan saat 

ini telah dilarang di wilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.

39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl, namun pada kenyataannya 

masih banyak nelayan yang melanggar dan mengoperasikan alat tersebut untuk 

menangkap ikan. Indikatornya adalah karang mati, atau sulit bertahan hidup di 

daerah dimana nelayannya sering menggunakan pukat harimau untuk menangkap 

ikan.

Namun sekarang pemerintah mengijinkan penggunaan jaring trawl tetapi 

hanya boleh digunakan di kawasan tertentu. Pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan baru yang membolehkan penggunaan trawl, yakni Peraturan Menteri 

(Permen) Nomor 06/Men/2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat 

hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara (Marhaeni Ria Siombo, 

2010:232).

Beberapa permasalahan mendasar dalam illegal fishing antara lain 

ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, birokrasi perijinan yang semrawut. 

Ketidakpastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang 

berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi dalam penerapan, diskriminasi dalam 

pelaksanaan hukuman bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persengkokolan 

antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap 

pelanggarpun lambat, berlarut-larut dan korup.

Seperti kasus yang sedang Penulis kaji, dalam hal ini Terdakwa, Rusli bin 

Abu Bakar memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 

Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
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Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tepatnya di perairan laut Suak Raya 

Kabupaten Aceh Barat, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 

serta menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya atau tidak 

sesuai dengan persyaratan yang ada. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri 

Meulaboh, hakim memutuskan kapal yang digunakan untuk melakukan  tindak 

pidana dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa sedangkan alat 

penangkap ikan berupa jaring trawl tersebut dirampas oleh negara untuk 

dimusnahkan serta menjatuhkan hukuman pidana penjara jauh lebih ringan 

daripada tuntutan penuntut umum.

Putusan Hakim yang memisahkan dua barang bukti yang seharusnya 

menjadi satu kesatuan ini menjadi permasalahan sehingga penuntut umum 

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mengapa terjadi perbedaan 

pemahaman terhadap konsep hukum yang ada sehingga menyebabkan 

ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum?

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan 

dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan 

atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud 

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan (Hari 

Sasangka dan Lily Rosita, 2003:99). Penyitaan adalah serangkaian tindakan 

penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 diatur tentang adanya upaya 

hukum. Secara singkat eksistensi upaya hukum tersebut adalah upaya untuk 

mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil (materieele waarheid) bagi 

terdakwa/ terpidana maupun jaksa/ penuntut umum dari pengadilan yang lebih

tinggi. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya 

hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana 

untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara 

yang diatur undang-undang ini. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 
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(dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar 

biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi.

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta 

oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan 

Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas 

dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui 

Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sedangkan, kasasi adalah 

pembatalan atas keputusan Pengadilan-Pengadilan yang lain yang dilakukan pada 

tingkat peradilan terakhir dan menetapkan perbuatan Pengadilan-Pengadilan lain 

dan para hakim yang bertentangan dengan hukum.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun 

penuntut umum. Tergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut 

atau tidak. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat 

mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, 

dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada 

Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2010:537).

Dalam pengajuan kasasi, ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan dan 

tidak dibenarkan menurut Undang-undang. Alasan kasasi itu sudah ditentukan 

secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi dilakukan 

Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Yang harus 

diutarakan dalam memori kasasi adalah keberatan atas putusan yang dijatuhkan 

pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau 

kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) (M. Yahya Harahap,

2010:565).

Berkaitan dengan kasus tindak pidana perikanan, dalam hal ini Terdakwa, 

Rusli bin Abu Bakar memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 

berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tepatnya di perairan laut Suak 

Raya Kabupaten Aceh Barat, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 

(SIPI) serta menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya atau 

tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Oleh Hakim Pengadilan Negeri 
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Meulaboh, barang bukti berupa Kapal Motor Seulawah dikembalikan kepada 

pemiliknya melalui terdakwa sedangkan satu unit jaring trawl penangkap ikan 

dirampas untuk dimusnahkan.

Kemudian penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 

Banda Aceh namun dalam putusannya hanya memperberat pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa dan sama sekali tidak menyebutkan dengan 

pertimbangan apa barang bukti berupa KM Seulawah dikembalikan kepada 

pemiliknya melalui terdakwa. Padahal status barang bukti KM Seulawah 

merupakan salah satu objek yang dimintakan banding oleh penuntut umum agar 

dirampas untuk negara. 

Menurut penuntut umum barang bukti KM Seulawah dan satu unit jaring 

trawl merupakan satu kesatuan, sehingga apabila jaring trawl yang digunakan 

untuk menangkap ikan dirampas untuk dimusnahkan begitu juga dengan dengan 

Kapal Motor (KM) Seulawah. 

Berdasarkan  paparan kasus di atas, terdapat kelalaian Hakim Pengadilan 

Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti sehingga Penuntut 

Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Padahal Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1985 maupun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 

sangat jelas bahwa illegal fishing diganjar pidana penjara dan denda sepadan

dengan pelanggaran yang dilakukan serta pengaturan barang bukti. Ketidakjelasan 

lainnya adalah ganjaran atau sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas 

serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di 

luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan kongkalikong.

Adanya kejelasan dan kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang 

mutlak diperlukan agar tidak terjadi pergeseran norma. Apabila hal ini diabaikan 

dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa dikemudian hari serta tidak membuat 

jera para pelaku tindak pidana perikanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengangkatnya di dalam suatu penulisan skripsi dengan judul TINJAUAN 

AKIBAT HUKUM KELALAIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI 
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MEULABOH DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI DALAM 

PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN 

DAN UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DALAM 

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1498 K/Pid.Sus /2010).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut untuk menitikberatkan 

pada rumusan masalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh 

dalam menentukan status barang bukti dalam putusan Mahkamah Agung No. 

1498 K/Pid.Sus/2010 perkara pelanggaran Undang-Undang Perikanan?

2. Bagaimanakah upaya hukum yang bisa dilakukan  penuntut umum terhadap 

kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang 

bukti dalam putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pid.Sus/2010 perkara 

pelanggaran Undang-Undang Perikanan?

C.Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud 

penelitian sekaligus untuk menyajikan bahan hukum yang akurat dan memiliki 

validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga mendatangkan kemanfaatan 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, 

maka Penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke dalam kelompok tujuan 

obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi karena kelalaian Hakim 

Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan status barang bukti dalam 

putusan perkara pelanggaran Undang-Undang Perikanan.

b. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan oleh penuntut umum 

terhadap kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam 
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menentukan status barang bukti dalam putusan perkara pelanggaran 

Undang-Undang Perikanan.

2. Tujuan Subyektif

a. Memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 

dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan, dan pengalaman 

penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek 

lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang 

sangat berarti bagi penulis.

c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum agar 

dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat 

pada umumnya.

D. Manfaat penelitian

Suatu penelitian penulisan hukum hendaknya diharapkan dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian 

tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya  dan khususnya hukum  

acara pidana  yang berkaitan dengan upaya hukum yang bisa dilakukan 

oleh penuntut umum terhadap kelalaian hakim dalam menentukan status 

barang bukti dalam putusan pengadilan.

b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan 

informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada 

sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas 

mengenai alasan pengajuan kasasi, dan dasar pertimbangan hakim 

Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi penuntut umum.
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2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu akibat 

hukum kelalaian Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menentukan 

status barang bukti dalam putusan perkara pelanggaran Undang-Undang 

Perikanan dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh penuntut umum 

terhadap kelalaian Hakim tersebut.

b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 

untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang Penulis lakukan ini merupakan jenis penelitian hukum 

normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian 

hukum kepustakaan, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan-bahan  tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 

preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, 

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu 

hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu 

dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 22).

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. 

Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang prespektif dan terapan (Peter 

Marzuki,2009:22). Penelitian ini bersifat prespektif karena berusaha 
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menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep 

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

(Peter Mahmud Marzuki,2009:35).

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum 

ada lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 

2009:93).

Penulis akan menggunakan pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari 

ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk 

sampai kepada putusannya. Dalam pendekatan kasus (case approach),

beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum (Peter Mahmud 

Marzuki, 2009:119).

4. Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif. 

Artinya, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau 

kekuasaan dalam pelaksanaanya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah  

peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

undang-undang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua 

publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 

2009:141).

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id12

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal 

ini penulis menggunakan bahan hukum primer, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

4. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004

5. Putusan Mahkamah Agung RI No.1498 K/Pid.Sus/2010

6. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah 

disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum. Bahan hukum sekunder ini meliputi : 

jurnal, literatur, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan 

cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan 

bahan hukum yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan 

katalogisasi.

Metode pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk mendapatkan 

landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi 

obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan 

dengan hal-hal yang perlu diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah 

atau menganalisis bahan. Analisis bahan hukum adalah tahapan yang 

dilakukan peneliti dalam mengklarifikasi, menguraikan data yang diperoleh 
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kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan 

hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi 

dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini 

mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan 

akibat yang terjadi.

Metode yang lazim digunakan di dalam penalaran hukum adalah 

metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, 

penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. 

Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik 

kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2009:47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka 

Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 

penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-

sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah 

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Penulis memberikan tinjauan mengenai barang bukti, tinjauan 

mengenai putusan, tinjauan umum mengenai upaya hukum, serta 

tinjauan mengenai tindak pidana perikanan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi 

obyek penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


