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BAB IV
ANALISIS KONSEP ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED
FISHING, FISHERIES CRIME DAN CRIME IN FISHERY SEBAGAI
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME SERTA KESESUAIAN
PENGATURANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Perkembangan Konsep IUU Fishing
Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain
disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, membawa
dampak negatif antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di
seluruh belahan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
dan komunikasi, seolah mengaburkan batas-batas negara, mendorong semakin
mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain.
Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula
dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau
transnasional.319
Dewasa ini, praktik IUU fishing telah menjadi menjadi pintu masuknya
kejahatan lain yang bersifat transnasional dan terorganisir karena bersamaan
dengan IUU fishing sering ditemukan kejahatan lain misalnya human
trafficking. Dalam hukum internasional masih menjadi suatu perdebatan secara
akademis mengenai konsep atau terminologi yang akan digunakan untuk
mengatasi perkembangan praktik IUU fishing yang bersifat transnasional dan
terkait kejahatan lain.
Pengertian konsep mengacu pada pendapat Soetandyo Wignjosoebroto
yang mendefinisikan konsep itu adalah simbol tertentu yang digunakan sebagai
representasi objek yang diketahui dan atau dialami oleh manusia dalam
kehidupan bermasyarakatnya.320

Selain konsep, dikenal juga istilah term

sebagai padanan dari konsep. Meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi
dapat dibedakan.

Konsep lebih berhubungan pada aktivitas akal budi,

sedangkan term lebih berorientasi kepada “hasil” kegiatan akal budi yang
Muladi,op.cit., hlm. 10.
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dinyatakan dalam satu atau lebih kata. Dengan demikian, term dapat
didefinisikan sebagai kata atau rangkaian kata yang membuat konsep menjadi
nyata dan mengandung pengertian tertentu.
Saat ini terdapat tiga konsep yang muncul dalam hukum internasional
terkait dengan terjadinya IUU fishing dan TOC. Konsep tersebut adalah IUU
fishing as TOC, fisheris crime as TOC dan crime in fishery sector. Pengertian
konsep-konsep tersebut, keterkaitan serta kesesuaian pengaturannya sebagai
TOC dalam hukum internasional dikaji dalam bab ini. Kajian ini diperlukan
untuk menemukan terminologi yang dapat diterima oleh masyarakat
internasional dan memberi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang saat
ini sedang mengarusutamakan kejahatan perikanan sebagai TOC atau sering
disebut dengan Transnational Organized Fisheries Crime (TOFC) dalam forum
internasional.
Konsep TOC mengacu pada The United Nations Convention against
Transnational Organized Crime (UNTOC). Pada tanggal 15 November 2000,
Majelis Umum PBB telah mengadopsi UNTOC yang dikenal dengan Konvensi
Palermo dengan Resolusi Nomor 55/25 untuk mengembangkan strategi
mengatasi kejahatan terorganisir. Konvensi mulai berlaku pada tanggal 29
September 2003.321 Konvensi ini dilengkapi dengan tiga protokol, yaitu
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children 2003. (Protokol Untuk Mencegah, Menekan dan
Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak-anak);
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air
2004,(Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, laut dan
Udara); Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in
Firearms, their Parts and Components and Ammunition 2005 (Protokol
Menentang produksi dan Perdagangan Senjata Api, Suku cadang dan
Komponen dan Amunisi).322
Pasal 3 ayat 2 UNTOC, mengatur karakteristik kejahatan transnasional
yang meliputi;
Andre Standing, Transnational Organized
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a. Kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara,
b.

Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di
negara lain,

c. Melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan
di lebih satu negara,
d. Berdampak serius pada negara.
Berdasarkan parameter dalam Konvensi tersebut, beberapa jenis
kejahatan yang diakui sebagai kejahatan terorganisir lintas negara adalah:
money-laundering (Pasal 7), korupsi (Pasal 8 dan 9), perdagangan manusia
(Protokol I), penyelundupan migran (Protokol II) serta produksi dan
perdagangan gelap senjata api. (Protokol III). Sampai saat ini IUU fishing
maupun fisheries crime belum dikategorikan sebagai TOC.
Selain diatur dalam UNTOC, terdapat 6 karakteristik kejahatan
transnasional berdasarkan pertemuan International The World Ministrial
Conference on Organized Crime di Nepal pada tahun 1994, yaitu:323
a. Suatu organisasi yang melakukan kejahatan (group organization to
commit crime).
b. Memiliki jaringan hirarkis atau hubungan personel yang
memberikan kewenangan pemimpinnya untuk mengendalikan
kelompok tersebut (hierarcical links or personal relationship which
permit leader to control the group).
c. Kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan
keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar (violence,
intimidation, and coruption used to earn profit or control teritories
or markets).
d. Mencuci uang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari
kegiatan kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah
(laundring of illicit process both in furtherence of criminal Activity
and to infiltrate in legitimacy economy).
e. Memperluas jaringan operasinya keluar negeri (the potential for
expansion into any new Activities and beyond national borders).
f. Bekerjasama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir
lainnya (cooperation with other organized transnational criminal
group
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Untuk menentukan terminologi yang tepat dalam menghadapi
fenomena keterkaitan IUU fishing dan TOC, penulis menggunakan prinsip
kepastian hukum yang menjadi bagian dari nilai dasar hukum menurut teori
Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan
hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang
dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan
yang harus ditaati.324
Nilai kepastian hukum (legal certainty) yang diajarkan Gustav
Radbruch, pada masa kini dapat disebut sebagai inti ajaran rule of law yang
sudah mendunia sebagaimana disebut demikian oleh James R. Maxeiner,
legal certainty is the international basis of the rule of law.325 Hubungan antar
negara membutuhkan aturan-aturan yang dapat menjamin kepastian hukum.
1.

Konsep IUU Fishing Menurut Hukum Internasional
Sebelum dikeluarkan International Plan Of Action- (IPOA) IUU fishing
oleh FAO, konsep IUU fishing berkembang melalui kegiatan dalam beberapa
organisasi regional dan internasional. Perkembangan tersebut antara lain
melalui:
a. Comission for Conservation of Antartic Marine Living Resources
(CCAMLR)
Konsep awal IUU fishing dapat ditelusuri dari hasil diskusi The
Comission for the Conservation of Antartic Marine Living Resources
(CCAMLR) tahun 1997 sebagai respon dari permasalahan perikanan yang
bertentang dengan langkah-langkah konservasi dan manajemen organisasi.
Masalah IUU fishing muncul dalam agenda ke-7 dari Standing committee on
Observation and Inspection. Terminologi IUU fishing secara formal
digunakan pada sesi ke-16 CCAMLR pada tahun 1997. CCAMLR
menyatakan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi Komisi adalah
tangkapan IUU fishing dalam Area Convention

yang substantially exeed
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reported catch.326 Selain itu lebih dari 50% kapal diduga terlibat IUU fishing
di negara anggota. Unsur-unsur IUU fishing menurut CCAMLR yang
dikembangkan dalam sesi ke -16 sebagai berikut :
i). llegal fishing: vessels operating in breach of national regulations that
apply within a coastal state EEZ, or CCAMLR party vessels
operating in contravention of CCAMLR conservation measures in
force, and vessels operating on the high seas in breach of the general
obligations under the United Nations Convention on the Law of the
Sea;
ii).Unreported fishing: fishing activities in the CCAMLR
ConventionArea that are reported, or misreported to the relevant
national authority or the CCAMLR Secretariat, as required;
iii).Unregulated fishing: vessels of CCAMLR non-Parties or un-flagged.
vessels operating on the high seas within the CCAMLR Convention
Area.
b. United Nations General Assembly (UNGA)
Sejarah terminologi IUU fishing dapat ditelusuri pula dari diskusi UNGA
pada tahun 1994. Acuan pertama yang dibuat UNGA mengenai unregulated
fishing adalah unauthorised fishing in zones under national jurisdiction.327 Pada
sesi ke- 49 UNGA, negara diminta untuk menjamin bahwa tidak ada kapal ikan
yang mengibarkan benderanya di bawah jurisdiksi nasional negara lain kecuali
telah mendapat kewenangan dari pihak yang berwenang di negara tersebut.
Secara formal IUU fishing disebutkan dalam UNGA pada tahun 1999.328
Sekretaris Jenderal PBB menyebutkan IUU fishing sebagai salah satu dari
problem yang mempengaruhi dunia perikanan. IUU fishing sering dilakukan
oleh kapal ikan suatu negara atau entitas yang bukan anggota dari RFMO
sehingga tidak menaati aturan dari organisasi. IUU fishing juga dilakukan oleh
kapal yang secara formal terdaftar di suatu negara anggota RMFO tetapi juga

William Edeson,”The International Plan of Action on Illegal Unreported and Unregulated
Fishing, The Legal Context of a Non Legally Binding Instrument”, International Journal Marine and
Coastal Law 2001, hlm. 605.
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Its Impact on The Living Marine Resources of the World oceans and Seas A/RES/49/116, 19 Desember
1994.
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terdaftar di suatu negara bukan anggota untuk menghindari penaataan
konservasi dan pengelolaan perikanan.329
c. Melalui Organisasi Internasional lain
Terminologi IUU juga telah digunakan dalam laporan pertemuan
organisasi internasional lain, termasuk United Nations Comission on
Sustainable Development (CSD), International Maritime Organization (IMO),
International Labor Organization (ILO) dan berbagai RFMOs. Laporan CSD
menetapkan bahwa komisi ini mendukung Deklarasi Roma yang diadopsi oleh
FAO, dimana FAO akan memprioritaskan pekerjaannya untuk mengembangkan
rencana aksi global agar dapat menangani segala bentuk IUU fishing secara
efektif. 330
Hal ini mencakup masalah negara-negara yang tidak memenuhi tanggung
jawabnya menurut hukum internasional sebagai negara bendera khususnya yang
tidak melakukan kontrol secara efektif

atas kapal mereka yang beroperasi

dengan cara yang bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini juga
memerlukan upaya koordinasi antara negara, FAO, RFMO dan badan
internasional lainnya yang relevan, seperti IMO sebagaimana diatur dalam Pasal
IV CCRF. Komisi selanjutnya mendorong IMO bekerja sama dengan FAO dan
Sekretariat PBB.
Pada tahun 2001, FAO berhasil merumuskan satu panduan khusus untuk
membantu mengatasi kegiatan IUU-Fishing di dunia. Panduan ini dikenal
dengan nama International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate
IUU-Fishing (IPOA-IUU Fishing). Pedoman ini disusun untuk mencegah,
menghambat dan menghilangkan kegiatan IUU Fishing dengan menyiapkan
langkah-langkah pengelolaan menyeluruh, terintegrasi, efektif, transparan serta
memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan bagi negara-negara dunia.331

David J. Doulman, “Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Mandate for an
International Plan of Action”, Report, Rome, Italy, 2000.
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Bagian awal dari dokumen berisi tentang pemahaman mengenai arti dari
istilah illegal, unreported, unregulated, dan selanjutnya berisikan programprogram aksi yang dapat diikuti oleh negara perikanan di dunia. Pedoman ini
juga berisikan program-program yang dapat dipergunakan oleh negara untuk
memerangi kegiatan IUU Fishing, baik sendiri maupun berkolaborasi dengan
negara tetangga maupun dalam lingkup regional.332
Definisi yang secara umum diterima mengacu pada definisi yang
dikeluarkan oleh IPOA- IUU fishing tahun 2001. Menurut Paragraph 3.1 IPOAIUU, definisi penangkapan ikan secara ilegal adalah sebagai berikut:
1). Illegal fishing adalah:
a). Activities conducted by national or foreign vessels in waters under
the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in
contravention of its laws and regulations;
b). Activities conducted by vessels flying the flag of States that are
parties to a relevant regional fisheries management organization
but operate in contravention of the conservation and management
measures adopted by that organization and by which the States are
bound, or relevant provisions of the applicable international law; or
c). Activities in violation of national laws or international obligations,
including those undertaken by cooperating States to a relevant
regional fisheries management organization.
Secara singkat dapat diartikan, Illegal fishing dilakukan dalam wilayah laut
di bawah yuridiksi nasional dari negara pantai, di wilayah pengelolaan RFMO
dan di laut lepas. Illegal fishing di dalam perairan nasional meliputi dua kegiatan,
pertama melibatkan kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah jurisdiksi
negara tanpa kewenangan. Kedua, aktifitas menangkap ikan yang tidak
mempunyai dengan ijin yang sah.
2). Unreported fishing
Menurut Paragraph 3.3. IPOA –IUU Fishing, Unreported fishing adalah :
a) Activities which have not been reported, or have been misreported, to the
relevant national authority, in contravention of national laws and
regulations; or
b) Activities undertaken in the area of competence of a relevant regional
fisheries management organization which have not been reported or
commit to user
332
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have been misreported, in contravention of the reporting procedures of
that organization
3). Unregulated fishing
Unregulated fishing adalah :
a) Activities in the area of application of a relevant regional fisheries
management organization that are conducted by vessels without
nationality, or by those flying the flag of a State not party to that
organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent
with or contravenes the conservation and management measures of that
organization; or
b) Activities in areas or for fish stocks in relation to which there are no
applicable conservation or management measures and where such
fishing Activities are conducted in a manner inconsistent with State
responsibilities for the conservation of living marine resources under
international law.
Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa unregulated fishing pada
umumnya dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera dari negara bukan
anggota RFMO. Terminologi unregulated juga mengacu pada penangkapan ikan di
suatu kawasan tanpa langkah-langkah pengelolaan.333
Menurut kawasan penangkapan ikan (fishing ground), IUU fishing dapat
terjadi di perairan di bawah jurisdiksi negara tertentu, baik perairan ZEE, perairan
teritorial, perairan kepulauan atau perairan pedalaman. Perairan yang dikelola secara
bersama oleh negara-negara dalam suatu kawasan melalui RFMO. Perairan
internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu negara atau suatu RFMO.
Berdasarkan pelaku atau pelanggar, IUU fishing dapat dilakukan oleh kapalkapal perikanan yang tidak memiliki identitas suatu negara manapun, dimiliki oleh
suatu organisasi tertentu, atau berbendera dan dimiliki oleh: 334
a.
a.
b.

Suatu negara tertentu yang bukan merupakan anggota RFMO tetapi letak
geografisnya berbatasan langsung dengan RFMO.
Suatu negara tertentu yang merupakan anggota RFMO tetapi tidak
mengikuti aturan organisasi dalam praktik penangkapan ikan.
Suatu negara tertentu yang melakukan penangkapan ikan di wilayah
negaranya tetapi tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku terutama

Dikdik Mohammad Sodik, “Combating, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in
Indonesia : Need Legal Reform”, Thesis disertation,
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c.
d.

yang terkait dengan konservasi dan prinsip pemanfaatan sumber daya
perikanan secara bertanggung jawab.
Suatu negara tertentu yang melakukan penangkapan ikan dengan
melanggar batas jurisdiksi negara lain.
Suatu negara tertentu yang bukan atau merupakan anggota suatu RFMO
tetapi melakukan penangkapan ikan di laut lepas dan sering memasuki
ZEE negara lain.
Gambar 1. Bentuk-Bentuk IUU fishing335
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fishing. Permasalahan IUU fishing tidak diatur secara jelas dalam UNCLOS
1982 yang diakui sebagai konstitusi kelautan dunia, namun terdapat aturanaturan yang tersirat dalam Pasal 116-119 UNCLOS. Pasal-pasal tersebut
mengatur mengenai konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut
lepas. Semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan
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penangkapan ikan dilaut lepas dengan tunduk pada kewajibannya berdasarkan
perjanjian internasional.336
Semua negara juga mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau
kerjasama dengan negara lain untuk melakukan konservasi sumber kekayaan
hayati di laut lepas.337 Negara-negara yang warga negaranya melakukan
eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati
yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan
tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber
kekayaan hayati yang bersangkutan. Mereka harus bekerjasama untuk
menetapkan organisasi perikanan sub-regional atau regional untuk keperluan
ini.338
Pembentukan RFMO merupakan amanat dari Pasal 118 UNCLOS yang
pada intinya menghimbau agar suatu negara aktif melibatkan diri untuk bekerja
sama dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional,
sebagai upaya mengelola perikanan secara bertanggung jawab. RFMO
merupakan organisasi kerjasama regional pengelolaan perikanan yang berada
di kawasan-kawasan yang dapat menjadi cara efektif untuk mengatasi IUU
fishing. Saat ini terdapat terdapat 50 RFMO di seluruh dunia yang mempunyai
tujuan

utama

membangun

perikanan

yang

bertanggung

jawab

dan

berkelanjutan.339 Terdapat beberapa RFMO yang diikuti oleh Indonesia, antara
lain: Indian Ocean Tuna Comission (IOTC), Commission for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan The Western and Central Pacific Fisheries
Commission (WCPFC). RFMO-RFMO ini sangat memperhatikan masalahmasalah IUU fishing.
IOCT dibentuk pada 25 Nopember 1993 di Roma Italia.. Perjanjian
IOTC memberi wewenang kepada komisi untuk menjetujui langkah-langkah
manajemen dan konservasi dan juga menegaskan wilayah kompetensi dari
IOTC. IOTC mewajibkan negara-negara anggota komisi untuk menjamin
bahwa hukum nasional mereka akan konsisten dan tunduk kepada perjanjian
336
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yang telah disepakati. Tujuan dari IOTC adalah menggalakkan kerjasama di
antara para anggotanya melalui manajemen yang sesuai, dengan visi untuk
menjamin konservasi dan pemanfaatan optimal terhadap ketersediaan ikan yang
diatur oleh perjanjian serta menggalakan pembangunan berkelanjutan di bidang
perikanan laut berdasarkan ketersediaan cadangan ikan.340
Wilayah kompetensi dari IOTC adalah wilayah Samudera Hindia yang
ditegaskan untuk tujuan pelaksanaan perjanjian, wilayah laut yang berdekatan
atau berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, wilayah sebelah utara dari
kutub selatan atau Antartika, sampai wilayah Samudera Hindia yang paling
ujung selama wilayah tersebut diperlukan untuk tujuan konservasi dan
manajemen ikan tuna baik yang menuju ke dalam maupun yang keluar dari
wilayah perairan samudera Hindia. Sesuai namanya, spesies yang berada di
lingkup pengelolaannya adalah tuna, marlin, ikan pedang (sword fish) dan ikan
layaran (sail fish). Tujuan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ini yang
merupakan dasar bagi pencegahan, peniadaan dan pengurangan IUU fishing.341
RFMO yang lain adalah Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
(CCSBT) dan The Western and Central Pacific Fisheries Commission
(WCPFC). CCSBT didirikan pada tanggal 10 Mei 1993 di Canbera Australia.
Tujuan utama komisi ini adalah menjamin konservasi dan pemanfaatan
optimum sumber daya Southern Bluefin Tuna (SBT) atau ikan tuna sirip biru
selatan. Satu hal yang unik dari CCSBT adalah organisasi ini tidak mempunyai
konvensi area, namun mempunyai mandat global untuk mengelola SBT di
seluruh perairan di dunia.342
CCSBT menetapkan sebuah peraturan yang bernama Recommendation to
Mitigate The Impact on Ecologically Related Species (ERS) of Fishing for
Southern Bluefin Tuna. Aturan ini meski tidak seutuhnya mengatur tentang hiu,
tetapi setiap negara yang telah meratifikasi aturan ini, termasuk Indonesia wajib
mengimplementasikan

IPOA

tentang

hiu.
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Soni Martin Anwar, “Kerjasama Pengelolaan Perikanan Samudera Hindia Dalam Rezim
Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)”, Jurnal
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Ecologically Related Species (ERS). Data tersebut juga harus dilengkapi dengan
laporan mengenai berbagai tindakan yang telah dilakukan selama menangani
ERS tersebut.
The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
didirikan di Honolulu, Amerika Serikat pada tanggal 4 September 2000.
Wilayah operasinya di Samudera Pasifik bagian tengah dan barat. Tujuan utama
WCPFC adalah mengembangkan langkah efektif untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya perikanan di kawasan kompetensinya. Sumber daya
yang menjadi pengelolaannya adalah cakalang, yellowfin tuna, albacore tuna
dan bigeye tuna.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa konsep IUU
fishing yang dijabarkan oleh FAO dan instrumen hukum internasional lainnya
seperti UNCLOS dan perjanjian-perjanjian RFMO lebih mengarah pada
pengelolaan kegiatan perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries
management) dan dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan. Unsur
kriminalitas dalam ruang lingkup IUU fishing tidak begitu ditonjolkan.
Berdasarkan IPOA-IUU Fishing negara-negara diminta membuat kebijakan
untuk menanggulangi IUU fishing. Negara-negara diharapkan dapat berkerja
sama untuk mencegah, menekan dan menanggulangi IUU fishing.
Setiap negara anggota FAO diharapkan berperan sebagai negara
bendera, negara pantai dan atau negara pelabuhan membuat peraturan nasional
untuk menanggulangi IUU fishing dengan cara yang efektif. Pasal 21 IPOAIUU mengatur mengenai sanksi untuk menerapkan sanksi perdata berdasarkan
skema sanksi administrasi yang menyebutkan:
“ensure that sanctions for IUU fishing by vessels and, to the greatest
extent possible, nationals under its jurisdiction are of sufficient severity to
effectively prevent, deter and eliminate IUU fishing and to deprive
offenders of the benefits accruing from such fishing”.
IPOA-IUU tidak menyebutkan
menyerahkan

sanksi pidana untuk IUU fishing, tapi

pada negara untuk menjatuhkan sanksi dengan menyarankan

penggunaan rezim sanksi perdata.343
commit to user
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2. Keterkaitan IUU Fishing dan Transnational Organized Crime
Dewasa ini praktik IUU fishing telah berubah cara beroperasinya bila
dibandingkan dengan cara beroperasi pada sekitar Tahun 1990-an. Beberapa Non
Governmental Organizations seperti Green Peace, World Wild Fund (WWF) dan
Environmental Fustice Foundation (EJF) menyebut IUU fishing sebagai pirate
fishing.344 Istilah ini mengindikasikan bahwa perbuatan penangkapan ikan ilegal
adalah pelaku pembajakan atas sumberdaya ikan. Pada tahun 1998, dua pakar
manajemen Kuperan dan Sutinnen mulai menggunakan istilah Blue Water Crime
untuk menunjukkan

praktik IUU fishing. Istilah ini menunjukkan bahwa IUU

fishing adalah perbuatan kriminal. Jadi blue water crime adalah tindak kriminal di
laut yang tidak lain adalah IUU fishing.345
Berdasarkan berbagai laporan telah diungkapkan fakta-fakta bahwa pelaku
IUU fishing juga melakukan kejahatan lain dan TOC di berbagai wilayah dunia,
antara lain di Afrika, Asia, dan Eropa. Pada tahun 2011, UNODC membuat laporan
mengenai keterkaitan TOC dalam industri perikanan. Kajian ini memfokuskan pada
trafficking in persons, migrant smuggling,and illicit drug trafficking dalam industri
perikanan. Kegiatan penangkapan ikan dibagi menjadi skala kecil (artisanal),
komersial dan industri perikanan. Laporan tersebut memperlihatkan adanya
hubungan antara kejahatan terorganisir dan illegal fishing. UNODC hanya
menggunakan terminologi Illegal fishing karena unreported dan unregulated masuk
dalam masalah hukum administrasi.346
UNODC menemukan keterkaitan antara

perikanan dan tindakan pidana

transnasional yang bersifat kompleks, antara lain 347 :
a) Nelayan mengalami penyiksaan ketika mereka diperdagangkan dengan
tujuan dipekerjakan di atas kapal perikanan.
b) Terdapat perdagangan anak dalam industri perikanan.
c) Kelompok kejahatan terorganisir terlibat kejahatan terhadap sumber daya
laut, mengancam species yang sudah langka seperti abalone,348 rock
344
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l/en/campaign s/oceans/ which-fish-can- I-eat/pirate-fishing/ diakses pada tanggal 17 Mei 2018.
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lobster, dan terumbu ikan termasuk spesies yang dilindungi seperti
Napoleon wrassea.
Kajian tersebut menyingkap meluasnya praktek tenaga kerja paksa dan
penyiksaan dalam industri perikanan, dimana anak-anak dan nelayan diperjualbelikan
oleh jaringan kejahatan teroganisir. Jaringan-jaringan kejahatan teroganisir juga
terlibat dalam penangkapan ikan ilegal baik ikut terlibat langsung dalam penangkapan
illegal atau penangkapan spesies ikan yang hampir punah, terlibat dalam ‘pencucian’
tangkapan-tangkapan ilegal di pasar perikanan internasional, yang dilakukan dengan
pemalsuan dokumen, pemindah muatan (transhipment) dan korupsi. 349
Pada tahun 2013, EJF melakukan penelitian di Thailand dan menemukan hasil
bahwa telah terjadi human trafficking, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia
di Industri perikanan Thailand. Mereka mengalami penyiksaan, bekerja 20 jam per
hari, ditahan, ancaman fisik di atas kapal dan di pelabuhan.Sebagian besar korbannya
berasal dari Myanmar.350 Pekerja yang umumnya dilakukan di Thailand dilakukan
melalui cara penipuan, pemalsuan, dan penculikan.351
Pelaku IUU fishing meluncurkan armada untuk perjalanan yang lama ke seluruh
penjuru dunia. Mereka mempekerjakan nelayan dengan strategi yang canggih dan
terkoordinasi untuk melakukan pencucian uang, pencucian ikan, dan menghindari
pajak. Dalam rantai perikanan memungkinkan bagi mereka melakukan kegiatan
dengan melakukan pelanggaran standar perburuhan dan lingkungan, korupsi,
penyuapan dan kekerasan.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pelaku IUU fishing dapat dibagi menjadi tiga
kategori yaitu:352
a. The ignorant (Orang yang tidak tahu apa-apa);
b. The oppurtunist (kelompok oportunis);
348
Abalone is a small sea creature that can beeaten. It lives inside a shell that is the shape of
an ear and is white and shiny inside tersedia di https://dictionary.cambridge. org/dictionary
/english/abalone, diakses pada tanggal 25 Juni 2018.
349
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c. The habitual or repeat offender (Pelaku yang biasa melanggar atau
berulang kali melakukan pelanggaran).
Klasifikasi yang ke tiga ini yang sesuai dengan kriteria TOC, sedangkan
klasifikasi yang pertama dan ke dua masuk dalam kategori IUU fishing.
Beberapa penulis mengklasifikasikan IUU fishing sebagai TOC karena menilai
bahwa IUU fishing telah memenuhi kriteria TOC seperti yang diatur dalam UNTOC
maupun dalam peraturan lain tanpa mempertimbangkan sejarah munculnya konsep
IUU fishing yang berasal dari FAO.
Kriteria TOC yang disebutkan dalam International The World Ministerial
Conference on Organized Crime di Nepal pada Tahun 1994 adalah sebagai berikut :
a. Suatu organisasi yang melakukan kejahatan (group organization to commit
crime).
Pelaku IUU fishing selain perorangan dilakukan oleh badan hukum atau
korporasi. Seiring peran korporasi yang semakin besar dalam dunia ekonomi,
dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi juga semakin besar.
Kejahatan yang terorganisasi atau dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari
beberapa orang dalam kompleks hubungan di antara anak perusahaan dan
divisi-divisi dalam perusahaan dan cabang-cabang perusahaan.353
b. Memiliki jaringan hirarkis atau hubungan personel yang memberikan
kewenangan pemimpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut
(hierarcical links or personal relationship which permit leader to control the
group).
Berkaitan dengan modus operandinya, agar kapal perikanan dapat
beroperasi bebas di wilayah fishing ground lain, operator IUU fishing
mendaftarkan kapal perikanannya pada negara yang tidak mampu atau tidak
mau melakukan tanggung jawab internasionalnya untuk memastikan kapalkapal yang memiliki kebangsaannya, menaati seluruh perangkat hukum
nasional dan hukum internasional.354 Salah satu modus dari pencurian ikan
dengan double flagging (penggunaan bendera kapal ganda) atau mengganti
bendera kapal. Modus pencurian ikan dengan mengeluarkan ijin ilegal yang
I Dewa Gede Suarta, Hukum commit
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dilakukan oleh mafia perikanan. Diantaranya melakukan manipulasi data dalam
pendaftaran kapal eks asing (Delition Certificate dan Bill of Sale) dan membuat
surat izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa.
c. Para pelaku ilegal fishing tersebut memiliki networking lintas negara.
Area operasi IUU fishing menembus batas-batas yuridiksi berbagai
negara. Sebagai contoh

kapal buronan Interpol, FV Viking dan krunya,

merupakan pelaku kejahatan perikanan lintas negara yang penanganannya
membutuhkan koordinasi internasional. Kapal penangkap ikan yang berukuran
1.322 GT (gross tonnage) itu merupakan kapal yang tanpa kebangsaan
(stateless vessel) yang telah lama melakukan kegiatan penangkapan ikan secara
ilegal di berbagai belahan dunia.355 Regional Fisheries Management
Organization (RFMO) Samudera Antartika Selatan bernama Commission for
the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR),
mengkategorikan kapal tersebut sebagai kapal pelaku illegal fishing (pencurian
ikan).
d. Kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan
atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar (violence, intimidation, and
coruption used to earn profit or control teritories or markets).
Dalam sektor perikanan juga ditemukan terjadi kekerasan, intimidasi,
dan korupsi untuk mendapatkan keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan
atau pasar. Industri perikanan terkait dengan perdagangan manusia dalam dua
konteks yang berbeda. Pertama, buruh migran dan nelayan korban trafficking.
Mereka sebagai korban perdagangan untuk tujuan kerja paksa di kapal
penangkap ikan, rakit atau jermal, di pelabuhan, atau di pabrik pengolahan ikan.
Kedua, perempuan dan anak-anak di pelabuhan perikanan rentan terhadap
eksploitasi prostitusi terorganisir.356
Di sektor perikanan setidaknya sekitar 45,8 juta orang masih terjebak
dalam perbudakan modern di seluruh dunia. Dua pertiga dari jumlah itu berasal
dari kawasan Asia Pasifik. Perdagangan manusia dan eksploitasi sumber daya

355
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manusia menghasilkan laba illegal sekitar AUS$150 miliar setiap tahunnya,
termasuk antaranya berhubungan dengan perdagangan obat-obatan dan
senjata.357
Sebagai contoh, sektor industri perikanan di Thailand menjadi sorotan
masyarakat internasional karena telah melakukan kerja paksa, dan human
trafficking, perbudakan. Korban perbudakan di laut dapat direkrut baik di
negara asal, seperti Myanmar, Kamboja atau Laos, di pelabuhan di seluruh
wilayah,atau di kapal-kapal negara bendera yang terdaftar, di mana korban
dipindahkan dari satu kapal ke lainnya saat berada di laut.358 Kondisi pekerja
mengalami penyiksaan fisik, eksploitasi seksual dan kematian. Pelaku utama
dari human trafficking ini adalah kru senior di kapal perikanan dan perusahaan
perikanan.359
IUU fishing terkait juga dengan korupsi.360 Terdapat tiga jenis korupsi
dalam industri perikanan. Pertama, korupsi yang berhubungan dengan
pelaksanaan penangkapan ikan. Skema lisensi pada umumnya menjadi alat
untuk mengelola dan memelihara sumber daya alam. Surat ijin dalam industi
perikanan, diterbitkan dengan memperhatikan kuota berdasarkan penilaian
ilmiah dengan mempertimbangkan sustainable di suatu wilayah. Pejabat
pemerintah rentan untuk menerima suap terkait dengan kuota penangkapan.
Kedua, terkait dengan rezim hak akses di negara-negara berkembang.
Hak akses yang dinegosiasikan antar negara maju dan negara berkembang
untuk memanfaatkan surplus sediaan ikan sering bertentangan dengan biaya
tahunan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk berinvestasi di industri
357
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perikanan lokal sehingga mereka dapat bagian yang lebih besar dalam produksi
penangkapan ikan.
Ketiga,

korupsi

yang

berhubungan

dengan

pendaftaran

kapal,

transparansi dan akuntabilitas pelaku di industri perikanan. Register ini
tampaknya banyak digunakan untuk melemahkan transparansi beberapa bagian
dari industri perikanan dan kemampuan pengelolaan perikanan dan konservasi
otoritas untuk menegakkan peraturan sumber daya hayati laut.361
e. Mencuci uang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari kegiatan kriminal
dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah (laundering of illicit process
both in furtherence of criminal Activity and to infiltrate in legitimacy economy).
Kejahatan transnasional lain yang terkait dalam IUU fishing adalah
pencucian

uang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari kegiatan

kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah. Sebagai contoh,
IUU fishing di Afrika Selatan juga terkait dengan pencucian uang, perdagangan
narkoba, dan pemerasan.362
Selain terjadi kejahatan pencucian uang, dalam dunia perikanan dikenal
fish laundering. Modus fish laundering adalah dengan praktik alih muat
(transhipment) di laut yang memungkinkan untuk menyembunyikan ikan ilegal
melalui penggabungan dengan ikan legal sehingga penjualan ikan tersebut
menjadi seperti legal. Modus transhipment artinya pemindahmuatan ikan yang
terjadi di tengah laut lepas dari satu kapal ke kapal asing tanpa dilaporkan.363
Ikan dikumpulkan di dalam lemari pendingin yang berasal dari kapal-kapal
penangkap ikan individu, dan karena mereka tidak menangkap ikan, kapal-kapal
pengumpul ini sering dikecualikan dari pemantauan tangkapan. Dengan cara
mencampur ikan ilegal dengan ikan legal, nelayan IUU dapat mengambil
dokumentasi hukum untuk ikan ilegal.364
f.

Bekerjasama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya
(cooperation with other organized transnational criminal group).
361
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IUU fishing melibatkan sindikat dalam melakukan operasinya. Hal ini
menunjukkan adanya kerjasama antara pelaku IUU fishing dengan kelompok
kejahatan yang lain dan berpotensi untuk memperluas jaringannya di luar
negeri. Sebagai contoh, the Shoghua, The Kunlun dan The Yongding adalah
merupakan bagian dari sindikat yang terkenal sebagai pelaku IUU fishing di
wilayah Samudera Hindia. The Thunder/Typhoon I (IMO 6905408)
dimasukkan dalam black list sebagai pelaku IUU fishing oleh CCAMLR pada
tahun 2006 Selama ini ia telah berlayar di bawah tujuh nama yang berbeda dan
menggunakan Flag of Convience antara lain bendera negara Togo, Nigeria, dan
Mongolia.
Yangzi Hua/Nihewan (IMO 9319856) pertama kali menangkap ikan secara
ilegal di Area Konvensi CCAMLR pada tahun 2008. Sejak saat ini, kapal
tersebut melakukan IUU fiishing setiap tahun, termasuk yang terjadi pada 12
Januari 2015. Nama kapal telah dirubah menjadi 'Songhua'. CCAMLR mencatat
8 nama berbeda untuk kapal ini, serta mempunyai FOC dari Tanzania, Mongolia
dan Kamboja. Kapal ini dapat membawa sebanyak 300 ton toothfish rebus dan
diketahui

beroperasi

bekerjasama

dengan

dua

kapal

lain,

'Kunlun'

(IMO7322897) dan 'Yongding' (IMO 9042001). Keduanya juga terdaftar di
Guinea Ekuatorial. INTERPOL, atas permintaan Pemerintah Selandia Baru,
mengeluarkan notice purple pada ketiga kapal.365 Mereka sering disebut repeat
offenders366 dengan menggunakan metode fish laundering dan flag of
convenience.367
Illegal fishing bukan lagi sekedar penangkapan ikan secara tidak resmi ,
akan tetapi sudah menjadi jalur jaringan kejahatan internasional untuk
penyelundupan senjata, minuman keras, barang-barang yang tidak layak masuk
di wilayah-wilayah tertentu, dan juga narkoba. IUU fishing juga terkait dengan
usaha

365

terorisme.

Pada

2013,

Kelompok

Pemantauan

Internasional

Ibid.
Repeat offender adalah Seseorang yang melakukan kejahatan lebih dari sekali lihat dalam
Meriam Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/repeat%20, diakses pada 28
Mei 2018.
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mengidentifikasi hubungan antara jaringan penangkapan ikan ilegal dan aliran
senjata ke organisasi teroris, al-Shabaab, di Somalia.368
Menurut Nikijuluw, tidak ada IUU fishing yang terjadi secara spontan atau
kebetulan. Perbuatan itu pasti telah direncanakan dengan baik, ditata dari awal
hingga akhir dan melibatkan lebih dari satu orang, secara terorganisir di atas
kapal maupun di darat melalui jaringan pemasokan dan pengadaan faktor-faktor
produksi serta jaringan pemasaran ikan hasil tangkapan. Tempat penangkapan
dan penjualan hasil ikan juga telah dirancang dan terstruktur dengan baik,
sehingga menurutnya IUU fishing adalah TOC.369
Winjie Siwale, 370 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa konsep IUU
fishing sebagai TOC dimungkinkan dan perlu dipertimbangkan untuk
dimasukkan dalam UNTOC. Pertimbangan untuk memasukkan konsep IUU
fishing sebagai TOC dengan mengidentifikasi kepentingan lingkungan, ekonomi
dan sosial yang harus dilindungi. Menurut Anastasia Telestky, 371 IUU fishing
merupakan bentuk kejahatan terorganisir transnasional, sehingga memasukkan
IUU fishing sebagai bentuk kejahatan terorganisir sangat penting untuk dapat
menanggulangi secara efektif.372
Teale P. Bandaroff juga mengklasifikasikan IUU fishing as TOC karena
telah memenuhi 11 karakteristik yang diatur dalam the Annual European Union
Organised Crime Situation Report tahun 2013, yaitu :373
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Collaboration of more than 2 people;
Each with own appointed tasks;
For a prolonged or indefinite period of time
Using some form of discipline and control;
Suspected of the commission of serious criminal offences;
Operating at an international level;
Using violence or other means suitable for intimidation;

368
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h. Using commercial or businesslike structures;
i. Engaged in money laundering;
j. Exerting influence on politics, the media, publicadministration, judicial
authorities or the economy;
k. Determined by the pursuit of profit and/or power.
3. Perkembangan Pengakuan IUU Fishing Sebagai Transnational Organized Crime
Masalah keterkaitan IUU fishing dan kejahatan terorganisir pertama kali muncul
pada pertemuan the United Nations Openended Informal Consultative Process on
Oceans andthe Law of the Sea (UNICPOLOS) dan the UN Convention Against
Transnational Organised Crime in 2008, selanjutnya, Majelis Umum PBB mulai
melihat kemungkinan keterkaitan antara illegal fishing dan TOC. Resolusi Majelis
Umum PBB tentang Perikanan Berkelanjutan, 25 November 2008 374 telah mendorong
negara-negara untuk memberi perhatian yang khusus terhadap kejahatan illegal fishing.
Resolusi tersebut menyatakan:
“Notes the concerns about possible connections between international
organized crime and illegal fishing in certain regions of the world, encourages
States, including through the appropriate international forums and
organizations, to study the causes and methods of and contributing factors to
illegal fishing to increase knowledge and understunderstanding of those
possible connections, and to make the findings pulicly available, bearing in
mind the distinct legal regimes and remedies under international law applicable
to illegal fishing and international organized crime”
Pada tahun 2008, Sekretariat Jenderal PBB membuat laporan yang diserahkan
kepada Majelis Umum dengan judul Oceans and the Law of Sea yang membahas
tentang keamanan laut.375 Sekretaris Jenderal PBB menyebutkan tujuh ancaman serius
terhadap keamanan laut, yaitu: perompakan dan perampokan bersenjata di laut; aksi
teroris yang melibatkan pelayaran; instalasi lepas laut dan kepentingan maritim lainnya;
perdagangan gelap senjata api dan senjata perusak massal; perdagangan narkoba dan
obat-obat psikotropika terlarang; penyelundupan dan perdagangan manusia di laut; IUU
fishing; perusakan lingkungan laut yang disengaja dan melanggar hukum. Jadi IUU
374

UN General Assembly resolution A/RES/63/112 2008, on Sustainable fisheries, including
through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention
on theLaw of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling
Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments (25 November 2008).
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fishing sudah disebutkan sebagai salah satu ancaman yang serius terhadap keamanan
laut.
Kaitan antara illegal fishing dan kejahatan terorganisir ditekankan lagi pada
tanggal 4 Desember 2009 dalam Resolusi Majelis Umum 64/72 on sustainable
fisheries, yang menyatakan:
“the concerns about possible connections between international organized
crime and illegal fishing in certain regionsof the world, and encourages
States, including through the appropriate international forums and
organizations, to study the causes and methods of and contributing factors to
illegal fishing to increase knowledge and understanding of those possible
connections, and to make the finding spublicly available, bearing in mind the
distinct legal regimes and remedies under international law applicable to
illegal fishing and international organized crime.”
Hubungan antara illegal fishing dan kejahatan transnasional terorganisir
dicantumkan lagi dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 67/79 376 dan Resolusi Majelis
Umum Nomor 68/71 Tahun 2012.
Pada tahun 2011, dalam sidang CCPCJ sesi ke-21, UNODC telah mengadopsi
Resolution Combating the problem of transnational organized crime committed at sea ,
namun Resolusi ini tidak menyebutkan bahwa IUU fishing adalah kejahatan.
Kejahatan yang terjadi di laut antara lain, Piracy and armed robbery at sea, Smuggling
of migrants and human trafficking at sea, Drug trafficking , Fisheries crime dan Illegal
pollution of the marine environment.
Resolusi 20/5 mengamanatkan UNODC untuk menyelenggarakan suatu
pertemuan ahli untuk "memfasilitasi penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus tersebut
oleh anggota negara, termasuk dengan mengidentifikasi celah yang dapat digunakan
untuk melakukan harmonisasi dan melakukan tindakan untuk memperkuat kapasitas
nasional, khususnya di negara berkembang, menjadi lebih efektif memerangi kejahatan
terorganisir transnasional.377
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UNGA A/RES/67/79, Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the
Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10
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Pada tanggal 12 sampai 19 April 2015, dalam Kongres Kejahatan ke-13 CCPCJ
telah berhasil mengadopsi Deklarasi Doha.378 Deklarasi ini merupakan sebuah
dokumen politik yang berisi komitmen negara-negara dalam memerangi kejahatan
transnasional terorganisir serta memperkuat sistem peradilan pidana dalam rangka
pencegahan kejahatan.
Perkembangan adanya kaitan antara IUU fishing dan TOC telah mendorong
badan-badan di dalam organisasi internasional untuk mengakui IUU fishing sebagai
suatu kejahatan yang serius. Pada tahun 2010, UNODC mendefinisikan illegal fishing
sebagai kejahatan lingkungan dan illegal fishing diidentifikasikan sebagai a new trend
in crime dalam Deklarasi Salvador ke-12 pada Kongres PBB.379
Terdapat perkembangan hukum yang penting mengenai IUU fishing di wilayah
Afrika. Negara-negara Afrika telah menyepakati suatu yang tercantum dalam the 2013
Code of Conduct Concerning the Repression of Piracy, Armed Robbery Against
Ships,and Illicit Maritime Activity di Afrika barat dan Afrika Tengah (Yaoundé Code
of Conduct)’yang dibentuk oleh the Economic Community of Central African States
(ECCAS), Economic Community of West African States (ECOWAS), dan the Gulf of
Guinea Commission (GGC), meliputi 25 negara Afrika Barat dan Afrika Tengah.
Yaoundé Code of Conduct telah mencantumkan IUU fishing dalam daftar TOC
yang termasuk dalam domain maritim. Daftar ini juga memasukkan kejahatan
transnasional yang sudah mapan, seperti pencucian uang, perdagangan manusia,
pembuangan ilegal, terorisme di laut, dan penyanderaan.380 Selain itu negara-negara
Afrika telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam African Charter on Maritime
Security and Safety and Development in Africa (The lome Charter ) 2016.
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Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider
United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at
the National and International Levels, and Public Participation, 2015.
379
Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford, 2nd edition, United
Kingdom, 2018, hlm. 4.
Pasal 1 point 5 (i) Yaoundé Code of Conduct “ Transnational organized crime in maritim
domain include but is not limited to any of the following Acts when committed at sea :a. Money
laundering, b. Illegal arms and drug trafficking, c. Piracy and armed robbery at sea, d. Illegal oil
bungkering, e. Crude oil theft, f. Human trafficking,
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Perjanjian ini bersifat progresif karena telah mengakui IUU fishing sebagai
TOC,381 namun perkembangan hukum tentang IUU fishing di wilayah Afrika belum
memberi pengaruh atas pengakuan IUU fishing sebagai TOC dalam forum
internasional khususnya di PBB.
Kesesuaian pengaturan IUU fishing sebagai TOC, dapat diketahui dengan
meninjau kembali sejarah konsep munculnya IUU fishing dan berdasarkan prinsip
kepastian hukum. Diketahui bahwa konsep IUU fishing berasal dari FAO yang telah
diatur dalam IPOA-IUU yang pada dasarnya menentukan bahwa penanggulangan IUU
fishing bertujuan untuk melakukan pengelolaan perikanan, menjaga keberlanjutan dan
ketahanan pangan.382 Sedangkan masalah kejahatan atau TOC berada dalam ranah
UNODC yang telah diatur dalam UNTOC. Senada dengan pendapat Arif Havas
Oegroseno, menggabungkan masalah antara IUU fishing dan TOC, menurut penulis
akan menimbulkan kerumitan dari sisi teori dan praktis.383
Berdasarkan kajian teoretis, beberapa penulis berpendapat bahwa IUU fishing
sudah memenuhi karateristik sebagai TOC karena telah memenuhi kriteria TOC
seperti yang tercantum dalam UNTOC atau Annual European Union Organised Crime
Situation Report tahun 2003, namun demikian, faktanya upaya untuk mendapatkan
pengakuan dari PBB bahwa IUU Fishing ke dalam TOC dihadapkan pada kesulitan,
antara lain, pertama ditinjau dari prinsip kepastian hukum yang mengutamakan adanya
aturan yang telah ada maka aturan IUU fishing telah diatur dalam IPOA-IUU, kedua,
mengkriminalisasi IUU fishing merupakan international norm setting yang tidak
mudah karena resistensi datang dari banyak pihak terutama dari negara-negara yang
warga negaranya sering melakukan IUU fishing seperti, Cina, Vietnam dan Thailand.

381

Pasal 3(a) The objective of Present Charter shall be to :
“prevent and supress national and transnational crime inculding, terrorism, piracy, armed
robbery againts ship, drug trafficking, smuggloing og migrants, trafficking in person and all other kinds
of trafficking transiting through the sea and IUU fishing”.
Pasal 32(1) . Cooperation in Combating Crimes at Sea. “State Parties and coordinate their
Action s in combating transnational organized crime...IUU fishing and illegal dumping of toxic and
hazardous waste”.
382
FAO, IPOA-IUU tersedia di http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf,
diakses pada tanggal 15
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B. Perkembangan Konsep Fisheries Crime Sebagai Transnational Organized Crime
1. Sejarah Munculnya Konsep Fisheries Crime
Keterkaitan antara praktik IUU fishing dan kejahatan lainnya memunculkan
konsep fisheries crime. Fisheries crime merupakan konsep baru yang pertama kali
dipakai secara resmi oleh INTERPOL pada tahun 2013 ketika meluncurkan Project
Scale an INTERPOL initiative to detect, supress and combat fisheries crime.384
Project Scale, merupakan sebuah prakarsa global untuk mendeteksi, menekan dan
memerangi kejahatan perikanan yang diperkirakan membebani ekonomi global hingga
USD 23 miliar setiap tahun dan terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan transnasional
yang serius lainnya termasuk korupsi, pencucian uang, penipuan, perdagangan manusia
dan narkoba. Proyek ini dibentuk oleh Kementrian Luar Negeri Norwegia, Norwegia
Agency for Development Cooperation dan The Pew Charitable Trust.
INTERPOL menggunakan terminologi “fisheries crime” untuk menggambarkan
kejahatan di seluruh sektor perikanan dari penangkapan, dan proses sampai penggunaan
istilah tersebut untuk mendiskripsikan “fisheries crime” sebagai keseluruhan di dalam
sektor perikanan dari dimulainya proses pengambilan ikan hingga proses penyedian
dan distribusi ikan hingga sampai kepada konsumen.385
Sampai saat ini belum ada definisi fisheries crime yang diterima secara umum.
UNODC mendefinisikan fisheries crime referring to a range of illegal activities in the
fisheries sector. Fisheries crime mengacu pada semua kegiatan illegal dalam sektor
perikanan.386 Menurut UNODC, kejahatan perikanan dapat didefinisikan sebagai
“…tindak-tindak kejahatan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang dalam
negeri (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelanggaran-pelanggaran terhadap
undangundangsumber daya hayati laut) yang dilakukan dalam sektor perikanan”.
Sektor perikanan mengacu pada keseluruhan rantai nilai mulai dari registrasi kapal
hingga ke tahap penjualan.387
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Elliot, op.cit., hlm. 148.
Interpol, International Law Enforcement Cooperation in the Fisheries Sector: A Guide for
Law Enforcement Practitioners, February 2018,
tersedia di file:///C:/Users/user/ Documents/
International%20Law%20 Enforcement% 20Cooperation%20in%20the%20Fisheries%20Sector.pdf.
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UNODC, Fisheries crime, tersedia commit
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INTERPOL Fisheries Crime Working Group memulai dan memimpin sejumlah
proyek untuk mendeteksi dan memberantas kejahatan perikanan. Terdapat definisi lain
menyebutkan, fisheries crime refers to a wide range of offences along the value and
supply chain of the fisheries sector, on land and at sea. It includes document fraud, tax
evasion, corruption, money laundering, human trafficking and illegal fishing.388
(Kejahatan perikanan mengacu pada berbagai macam pelanggaran di sepanjang nilai
dan rantai pasokan di sektor perikanan di darat dan di laut. Kejahatan Ini mencakup
pemalsuan dokumen, penipuan, pajak, korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia
dan illegal fishing. Menurut Indonesia fisheries crime and fisheries related crime are
terms of criminology which cover all crime committed along the whole value chain of
fishery industry.389
Dua tahun setelah adanya laporan dari UNODC, INTERPOL membentuk Joint
working fisheries group pada tahun 2013.390 Dua proyek yang diluncurkan pada tahun
2013,

pertama,

fokus pada intelijen dan yang kedua fokus pada pengembangan

kapasitas dan advokasi. Kelompok Kerja memiliki empat tujuan strategis:
a. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan kerja sama
negara-negara anggota untuk secara efektif menegakkan kejahatan
perikanan ;
b. Mendorong dan membantu pertukaran informasi dan intelijen terkait dengan
kejahatan perikanan di antara negara-negara anggota;
c. Memberikan dukungan analitis dan operasional kepada negara-negara
anggota dalam penegakan hukum dan peraturan perikanan;
d. Mendorong dan memfasilitasi jaringan, saluran komunikasi dan pertukaran
keahlian teknis antara negara anggota untuk tujuan penegakan hukum
perikanan.
Selain INTERPOL terdapat juga NGO yang berperan dalam pembahasan fisheries
crime yaitu World Wild Fund (WWF). WWF sebagai suatu organisasi non pemerintah

388

Ibid.
Pernyataan Ketua Delegasi Indonesia dalam Sidang CCPCJ ke-25, Wina tanggal 25-26
Oktober 2016.
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Interpol,
Environmental
crime,
tersedia
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di bidang konservasi lingkungan juga ikut berperan dalam pertemuan yang membahas
tentang kejahatan perikanan. Untuk memfasilitasi pemahaman mengenai fisheries
crime dan mengidentifikasi cara penegakan hukum untuk menangani kejahatan
perikanan, UNODC dan WWF mengadakan an Expert Group Meeting on Fisheries
Crime pada tanggal 24-26 Februari 2016 di Wina.
Pertemuan pakar multidisiplin ini mengumpulkan para pakar internasional dari
lembaga nasional, lembaga penelitian, badan penegak hukum, badan intelijen serta ahli
hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan keahlian dalam bidang
kejahatan perikanan yang muncul di seluruh rantai pasokan dan nilai. Tujuan dari
pertemuan ini, yaitu: (i) untuk mengidentifikasi cara-cara yang paling efektif
menggunakan peradilan pidana dan alat penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan
perikanan terorganisir transnasional dan mengembangkan cara-cara yang baru untuk
menanggulangi (ii) mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kerja sama
internasional dan koordinasi antar-lembaga dalam menginvestigasi dan menuntut
kejahatan perikanan; dan (iii) membahas kebutuhan dan peluang peningkatan kapasitas
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi kejahatan
perikanan secara lebih baik di sepanjang rantai pasokan dan nilai.391
Pemahaman umum muncul di antara para ahli tentang apa yang disebut kejahatan
perikanan, yaitu pelanggaran serius dalam sektor sumber daya perikanan yang terjadi di
seluruh rantai pasokan produk makanan dan rantai nilai yang terkait, dan meluas ke
dalam perdagangan, struktur kepemilikan dan sektor jasa keuangan. 'Keseriusan'
kejahatan perikanan mengacu pada sejauh mana kejahatan tersebut dapat menyebabkan
kejahatan masyarakat luas.392
Hal ini terlepas dari apakah kejahatan tersebut memenuhi atau tidak memenuhi
definisi hukum ‘serius’ di bawah UNTOC. Kejahatan perikanan tidak hanya terkait
dengan penangkapan ikan semata, tetapi termasuk juga perencanaan kegiatan
penangkapan ikan (keuangan, asuransi, kepemilikan dan pendaftaran kapal, dll.) dan
berbagai macam pelanggaran pidana terkait termasuk izin dan lisensi yang diperoleh
secara curang, penipuan dokumen, penghindaran pajak, pencucian uang,penculikan,
391

UNODC, Outcome of the UNODC/WWF Fisheries Crime Expert Group meeting tersedia di
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_25/ECN152016_CRP
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perdagangan manusia, dan perdagangan narkoba. Kejahatan perikanan mempunyai
lingkup yang luas, biasanya bersifat transnasional, sebagian besar terorganisir, serta
memiliki dampak sosial, dampak ekonomi dan lingkungan yang buruk baik di lingkup
nasional maupun internasional.393
2. Upaya Pengakuan Fisheries Crime sebagai Transnational Organized Fisheries
Crime
Negara-negara dan organisasi internasional baik pemerintah maupun non
pemerintah telah melakukan diskusi-diskusi dan simposium untuk meningkatkan
kesadaran baru tentang pentingnya kerjasama untuk menanggulangi TOFC. Indonesia
dan Norwegia menjadi negara yang aktif untuk mengkampanyekan konsep tersebut.
Beberapa

konferensi, simposium, organisasi internasional dan negara-negara yang

menggunakan terminologi fisheries crime antara lain:
a. UNODC dan World Wide Fund
UNODC sebagai badan di PBB yang khusus menangani kejahatan dan
menggunakan terminologi fisheries crime dan crime in fishery secara bergantian.394
UNODC akan meningkatkan kesadaran keberadaan fisheries crime yang bersifat
kompleks, mempunyai jangkauan global yang merugikan sosial, ekonomi, ekologi
dan politik yang berdampak pada negara berkembang dengan tujuan mendukung
kebijakan dan reformasi hukum yang lebih baik dalam mengatasi masalah
perikanan.395
UNODC dan WWF telah mengadakan Fisheries Crime Expert Group meeting
pada 24-26 Februari 2016 di Wina. Pertemuan pakar multidisiplin mempertemukan
peserta internasional dari lembaga nasional, lembaga penelitian, badan penegak
hukum, intelijen lembaga serta ahli hukum dan LSM dengan keahlian di bidang
yang muncul kejahatan perikanan.396
b. Simposium Fish Crime
Simposium pertama diselenggarakan oleh Departemen Pertanian Afrika
Selatan, Kehutanan dan Perikanan di Afrika Selatan. Pada 12-13 Oktober 2015 di
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Cape Town, Afrika Selatan. Simposium ini merupakan langkah pertama memulai
dialog global di antara beragam ahli, akademisi, pemerintah dan lembaga
internasional tentang topik kejahatan perikanan. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kesadaran bahwa penangkapan ikan ilegal hanya merupakan salah
satu aspek dari kegiatan kriminal transnasional yang sangat terorganisir dan
dibiayai dengan baik yang terjadi di samudera dan lautan di seluruh dunia
sehingga memerlukan pendekatan cara-cara baru untuk menanggulangi kejahatan
perikanan.397
Simposium Internasional Kejahatan Perikanan yang ke dua atau The 2nd
International Symposium Fisheries Crime (FishCrime) diselenggarakan di
Yogyakarta pada 10 - 11 Oktober 2016 dengan melibatkan 45 negara di dalamnya.
Simposium bertujuan untuk menyamakan visi negara-negara dalam penegakan
hukum

bersama

serta

memperkuat

kerjasama

penegakan

hukum

untuk

memberantas kejahatan perikanan.398
Simposium Kejahatan Perikanan ke- 3 dilaksanakan pada tanggal 25-26
September 2017 di Wina, Austria. The 3rd International Symposium on Fisheries
Crime ini merupakan pertemuan lanjutan dari simposium sebelumnya yang telah
diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Oktober 2016 dan di Cape Town,
Afrika Selatan pada bulan September 2015. Simposium ini diselenggarakan atas
kerja sama antara UNODC, Pemerintah RI, Pemerintah Norwegia, INTERPOL, the
Nordic Council of Ministers, the North-Atlantic Fisheries Intelligence Group (NAFIG), dan Pesca Dolus Network.399
Beberapa topik yang dibahas dalam simposium ini di antaranya tantangan
global dalam menangani kejahatan perikanan; kasus-kasus kejahatan ekonomi di
bidang perikanan; kategori “kejahatan terkait” dalam rantai sektor perikanan;
kasus-kasus kejahatan lintas negara yang terorganisir di bidang perikanan;
perdagangan orang dalam industri perikanan; program-program peningkatan

397

South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries dan Norwegian Ministry of
Trade, Industry and Fisheries, The International symposium on FishCRIME tersedia di
https://fishcrime.com/wp-content/uploads/2016/09/FishCRIME2015.pdf, diakses pada tanggal 30
Agustus 2108.
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October 2016, Yogyakarta Indonesia, tersedia
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kapasitas (capacity building); dan peran Inter-governmental Organizations dalam
membantu negara-negara memerangi kejahatan perikanan.
Tujuan simposium antara lain untuk memperkuat komitmen internasional
untuk memerangi kejahatan perikanan melalui suatu pernyataan bersama (joint
statement), menghasilkan langkah-langkah pemberantasan kejahatan perikanan
melalui kerjasama internasional, dan pengembangan kapasitas, serta meningkatkan
kesadaran global terkait isu tersebut.400
c. Indonesia dan Norwegia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
secara eksplisit mulai menyatakan secara resmi adanya konsep TOFC sebagai
salah satu kejahatan baru yang tidak hanya mengancam Indonesia tetapi juga
seluruh negara di dunia dalam pertemuan sesi ke-25 CCPCJ pada tanggal 13-27
Mei 2016 di Wina Austria.401 Menteri Kelautan dan Perikanan selaku ketua
delegasi telah menyampaikan pernyataan pemerintah Indonesia bahwa negaranegara perlu untuk mengakui adanya TOFC sebagai suatu kejahatan internasional
yang baru dan sedang berkembang.402
Konsep TOFC ini mendapat dukungan dari

negara-negara Nordic yang

terdiri dari Denmark, Aroe Island, Finlandia, Greenland, Irlandia, Norwegia,
Swedia,dan Aland. Pada tanggal 28 Juni 2017, Negara-negara tersebut telah
mengeluarkan pernyataan dalam

Nordic Minister Statement on Transnational

Organized Fisheries Crime.403 Inti deklarasi tersebut adalah mengakui bahwa telah
terjadi TOC di industri perikanan dan akibat kejahatan tersebut menimbulkan efek
negatif di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam

400
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deklarasi tersebut menggunakan dua terminologi yaitu crime in fishery sector404
dan TOFC.405
d. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
OECD menggunakan terminologi fisheries crime dan crime in fishery dalam
laporannya yang berjudul “Combatting Tax Crime and Other in Crimes in Fishery
Sector” Pertemuan diselenggarakan bersama oleh Komite OECD, Gugus Tugas
OECD tentang kejahatan Pajak dan kejahatan Lainnya, FAO dan UNODC akan
berlangsung di Paris (13-14 Oktober 2016) .406
e. First Regional Meeting on Fisheries Crime in the Americas
Pertemuan ini diselenggarakan dalam kerangka program Fish Net UNODC
dan

disponsori

oleh

the

Norwegian

Agency

for

Development

Cooperation (NORAD), di Equador pada tanggal 14 September 2018. Pertemuan ini
diadakan untuk mempersiapan

Simposium Internasional Ke empat Kejahatan

Perikanan di Kopenhagen, Denmark pada bulan Oktober tahun 2018. Peserta berasal
dari 12 negara di Amerika serta dari organisasi masyarakat internasional dan sipil.407
Pertemuan tersebut membahas pemahaman bersama tentang konsep, ruang lingkup
dan implikasi kejahatan perikanan, karena sifatnya yang tidak jelas dapat
menghalangi tindakan yang efektif.
C. Analisis Konsep IUU Fishing as TOC, Fisheries Crime as TOC dan Crime in
Fishery Sector
1. Kaitan Antara Konsep IUU Fishing dan Fisheries Crime
Berdasarkan fakta-fakta yang telah dibahas di atas menunjukkan adanya
perbedaan yang nyata antara IUU fishing dan fisheries crime (kejahatan perikanan).
Meskipun keduanya memiliki keterikatan dan kaitan konseptual, namun kedua

404

Recognize that this transnational activity includes crimes committed through the whole
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istilah tersebut berbeda lingkup dan sifatnya.408 IUU fishing terkait dengan isu-isu
pengelolaan perikanan seperti pemanfaatan sumber daya hayati laut dan berada
dalam lingkup FAO, sedangkan kejahatan perikanan, mencakup beragam tindak
kejahatan, seperti pemalsuan dokumen, kejahatan-kejahatan terkait perdagangan dan
penyelundupan manusia, pencucian uang, dll., yang dilakukan oleh jaringan-jaringan
kejahatan terorganisir, sehingga berada di bawah mandat UNODC.
IUU fishing merupakan terminologi gabungan yang mengatur dua objek dalam
waktu yang sama, sebagai konsep normatif yang mengatur tingkah laku dan sebagai
terminologi kebijakan yang memberi panduan untuk mengelola perikanan. Sebagai
konsep normatif, IUU fishing menggambarkan bermacam-macam tindakan dari
masyarakat internasional yang dibolehkan dan dilarang, sedangkan sebagai
terminologi kebijakan, IUU fishing merangkum tindakan-tindakan kapal penangkap
ikan untuk dapat menerapkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan
konservasi.409
Dalam beberapa kasus IUU fishing dan fisheries crime dapat terjadi bersamaan,
namun jika dilihat dari sisi hukum acara, IUU fishing dapat menjadi fisheries crime
jika terdapat tindak pidana. Sebagai contoh

tipe-tipe illegal fishing

seperti

menangkap ikan tanpa ijin, menangkap di wilayah yang dilindungi, menangkap
dengan alat tangkap yang dilarang dll., akan membentuk fisheries crime jika
dilakukan bersama dengan tindak pidana lain yang mengikuti seperti pemalsuan
dokumen, pencucian uang, human trafficking, dll. Kaitan ini dapat digambarkan
sebagai berikut:

408

commit to user

Marry Ann Palma Robles, op.cit., hlm. 165.
409
Ibid.

143
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Gambar 2. Kaitan antara IUU fishing dan TOFC410
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internasional baik IGO maupun NGO telah melakukan pengarusutamaan agar fisheries
crime dapat diakui sebagai TOC di PBB, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan
yang diterima secara umum oleh negara-negara mengenai definisi fisheries crime.
Konsep fisheries crime sama sekali belum pernah diatur dalam hukum internasional .
UNCLOS 1982, UN Fish stock Agreement, IPOA-IUU Fishing, peraturan-peraturan
dalam RFMO hanya mengatur masalah mengenai menejemen

dan konservasi

perikanan.411
Beberapa kendala dalam memperoleh pengakuan TOFC, antara lain, pertama
negara-negara harus merumuskan unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan perikanan
jika sebagai suatu kejahatan yang baru, menggunakan terminologi fisheries crime. Hal
Eve De Coning ‘Transnational organized fisheries crime: INTERPOL project SCALE and
INTERPOL ad hoc Working Group on Fisheries Crime’, tersedia di https://www.ccamlr.org /en/system
/files/ Day% 202%20-%20Session%203%20- %20Transnational%20Organized% 20Fisheries%20
Crime%20 -%20Eve%20de %20Conning.pdf. diakses pada tanggal 15 Juli 2018.
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ini mengacu pada asas legalitas dalam hukum pidana yang artinya setiap perbuatan
pidana harus dirumuskan dalam Undang-Undang. Kedua, senada dengan yang
disampaikan oleh Duta Besar Arif Havas Oegroseno bahwa menggabungkan TOC dan
kejahatan lainnya dengan illegal fishing menjadi fisheries crime adalah merupakan
suatu hal yang sulit karena belum pernah ada dasar hukumnya sehingga pemerintah
Indonesia harus mencari strategi yang baru untuk memperoleh dukungan agar
kejahatan perikanan diakui sebagi TOC.412

2. Konsep Crime in Fishery Sector Sebagai Konsep yang Sesuai Menghadapi
Munculnya Kaitan IUU Fishing dan TOC
Selain fisheries crime terdapat terminologi lain yang menunjukkan adanya
kejahatan di bidang perikanan yaitu crime in fishery sector. Terdapat istilah yang
terkait dengan crime in fishery sector yaitu crimes associated with fishery sector.
Pengertiannya adalah sebagai berikut:
Crimes associated with the fisheries sector are crimes that have no direct
connection with fishing operations but take place on fishing vessels, or during a
fishing operation and using the fishing operation as a cover, opportunity or
means to commit such crimes. Examples of these include: drug trafficking, human
trafficking, arms trafficking, piracy etc.413
Ditinjau dari substansinya, fisheries crime dan crime in fisheries sector hampir
sama yakni menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan lain dalam rantai nilai bisnis
perikanan. Perbedaan antara konsep fisheries crime dengan crime in fishery sector
antara lain, fisheries crime dianggap sebagai kejahatan yang baru sedangkan crime in
fishery tidak bermaksud untuk menggabungkan kejahatan-kejahatan tersebut dengan
IUU fishing, namun menyadari bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang
telah ada aturan hukumnya dalam hukum internasional maupun hukum nasional, seperti
human trafficking, people smuggling, korupsi, dan pencucian uang. Hal yang baru
adalah bahwa kejahatan tersebut terjadi di sektor perikanan. 414
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Berdasarkan prinsip kepastian hukum, kejahatan-kejahatan di bidang perikanan
sudah diatur dalam hukum internasional, antara lain:
a.

Human trafficking diatur dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, especially Women and Children 2000.
Perdagangan manusia diatur dalam Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children 2000. Protokol
menentang perdagangan orang, atau juga dikenal sebagai Protokol Palermo,
ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Protokol ini mendorong pendekatan
internasional yang komprehensif untuk meningkatkan upaya pencegahan dan
pemberantasan perdagangan orang. Protokol ini juga menfasilitasi kemitraan
global dalam penyelidikan dan pemidanaan kegiatan perdagangan orang dan
memberikan perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan orang
“dengan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia para korban”.
Protokol mendefinisikan perdagangan orang sebagai:
"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation,
transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use
of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception,
of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person
having control over another person, for the purpose of exploitation.
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the
prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced
labour or services, slavery or prActices similar to slavery, servitude or
the removal of organs;.”415
Definisi perdagangan manusia terdiri atas tiga aspek berbeda. Pertama,
adalah aspek tindakan yang berfokus pada perekrutan, pemindahan dan
penyembunyian korban. Kedua adalah sarana yang menyebabkan korban
berakhir pada situasi eksploitatif. Ketiga adalah tujuan dari eksploitasi.
Indonesia telah memiliki Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun yuridiksi
hukumnya hanya tingkat nasional sehingga pemerintah Indonesia telah
meratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
415
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especially Women and Children 2000 dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun
2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking
in Persons, Especially Women and Children, Supplementing theUnited Nations
Convention Against Transnational Organized Crime.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PTPPO memberi definisi, trafficking
adalah tindakan perekrutaan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan,

atau

penerimaan

seseorang

dengan

ancaman

kekerasan,

penculikan, penipuan, penyekapan, peyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh peretujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
b. Penyelundupan migran
Penyelundupan migran diatur dalam Protokol II UNTOC Protocol
Againts the Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air Supplementing the
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

416

Menurut Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000,“Smuggling of migrants”shall
mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or
other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of
which the person is not a national or a permanent resident. Protokol tambahan
ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2009 tentang Pengesahan Protocol Againts the Smuggling of Migrants By Land,
Sea and Air Supplementing the United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime.
c. Kerja paksa diatur dalam Forced Labour Convention, 1930 (Nomor 29)
Kerja paksa diatur dalam Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa Nomor
29 Tahun 1930. Menurut Pasal 2, kerja paksa didefinisikan sebagai: “semua
pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun dibawah ancaman denda dan
untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara sukarela.”

Protocol Againts the Smuggling ofcommit
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Kovensi Kerja Paksa ILO tahun 1930 yang diratifikasi Indonesia melalui
Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1999 menetapkan bahwa semua pihak harus
menekan penggunaan tenaga kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun
di waktu yang sesingkat – singkatnya. Konvensi ini mewajibkan pemerintah
untuk tidak menerbitkan ijin atas tenaga kerja paksa atau wajib kerja bagi
kepentingan individual, perusahaan, ataupun asosiasi. Konvensi ini juga
mendorong pihak negara untuk melakukan segala bentuk upaya mengeliminasi
kerja paksa.
Senada dengan Konvensi ini, Protokol dan Rekomendasi terhadap kerja
paksa diadopsi. Protokol Konvensi 29 secara eksplisit menghubungkan antara
kerja paksa dan perdagangan manusia. Ini menyatakan bahwa “… konteks dan
bentuk kerja paksa atau wajib kerja telah berubah dan perdagangan orang untuk
tujuan kerja paksa ataupun wajib kerja, yang mungkin melibatkan eksploitasi
seksual, merupakan subjek keprihatinan internasional dan membutuhkan aksi
cepat dalam pemberantasannya yang efektif…”; dan “langkah – langkah yang
dirujuk oleh Protokol tersebut harus mengikutsertakan tindakan spesifik demi
melawan perdagangan orang untuk tujuan kerja paksa atau wajib kerja”.
Protokol ini juga mengidentifikasi sejumlah celah dalam pengimplementasian
Konvensi 29 atas “pencegahan, perlindungan, dan perbaikan”. Protokol ini
mendemonstrasikan kerja paksa sebagai bentuk eksploitasi yang terjadi saat
seseorang diperdagangkan.
d. Korupsi
Korupsi telah diakui sebagai kejahatan terorganisir menurut UNTOC 2000
yang tercantum dalam Pasal 8 sebagai berikut:
1. Each State Party shall adopt such legislative. and other measures as may
be necessary to established as criminal offences, when community
intentionally: (a) promise, offering or giving to a public official, directly or
indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or
another persons or entity in order that the official Act or refrain from
Acting in the exercise of his or her official duties; (b) the solicitation or
acceptance by public official, directly or indirectly, of an undue advantage,
for the official himself or herself or another person or entity in order that
official Act or refrain from acting in the exercise of his or her official
duties'
commit to user
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2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other
measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct
referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public
official or international civil servant, Likewise, each, State Party shall
consider establishing as criminal offences other forms of corruption.
Pada tahun 2003, PBB membentuk Konvensi Anti Korupsi (United Nation
Convention Against Corruption - UNCAC) yang bertujuan untuk mencegah
korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk
bersamasama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh
dunia.
e. Perdagangan Narkotika diatur dalam Single Convention on Narcotics Drug 1961
Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau United Nation of
Single Convention on Drug 1961 adalah perjanjian internasional yang melarang
produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah
lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian.
f. Pencucian uang diatur dalam United Nations Convention Against TOC 2000
PBB merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil
gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi money
laundering. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan
pencucian uang dengan dikeluarkannya United Nations Convention Against
Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna
Convention 1988), dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi
dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius.
United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances Tahun 1988 merupakan titik puncak untuk
pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi
untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundangundangan. Beberapa ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3
(1) (a) yang mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi
pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain
itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan
commit to user
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serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat
bius.417
Money laundering disebutkan dalam Pasal 6 paragraph (1) UNTOC
yang dirumuskan sebagai berikut:
Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principle
if its domestic law, such legislative and other measures as maybe
necessary to establish as criminal offences, when committed
intentionally:(a) i ) The conversion or transfer of property, knowing that
such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or
disguising the illicit origin of the property or of helping any persons who
is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal
consequences of his or her action. (ii) The concealment or disguise of
the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of
or rights with respect to property, knowing that such property is the
proceed of crime; (b) (i) The acquisition, possession or use of property,
knowing at time of receipt knowing that such property is the proceeds of
crime; (ii) Participation in, association with or conspiracy to commit,
attempt to commit and aiding abetting, facilitating and councelling the
commission of any of the offences established in accordance with the
article.
g. Perompakan (piracy) diatur dalam United Nations Convention on The Law of
The Sea 1982
Pasal 100 UNCLOS 1982 mengatur kewajiban negara untuk bekerja
sama dalam menegakkan dan menanggulangi perompakan : “all states shall
cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high
seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.”
UNCLOS 1982 juga mengatur definisi dan kualifikasi tindakan yang
dikategorikan sebagai perompakan diatur dalam Pasal 101. Peristiwa yang
dikatakan sebagai perompakan jika memenuhi unsur sebagai berikut: a. setiap
tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan
memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau
penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan dilakukan: a) di
laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau
barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian; b) terhadap suatu
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kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi
negara manapun; b.setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam
pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang
membuatnya suatu kapal atau pesawat udara perompak. c.setiap tindakan
mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di atas.
Terminologi crime in fisherhery sector telah digunakan secara bergantian
dengan fisheries crime oleh negara-negara dan organisasi internasional.
Organisasi internasional yang menggunakan terminologi crime in fishery sector
adalah UNODC dan OECD. UNODC dalam laporannya tahun 2017 yang
berjudul ‘Stretching the Fishnet to Adress Fisheries Crime,

menggunakan

terminologi crime in fishery sector.418
Terminologi crime in fishery sector juga telah digunakan oleh OECD.
OECD merupakan salah satu organisasi internasional yang bertujuan
mempererat dan kerjasama pembangunan ekonomi antar negara untuk
mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini OECD terdiri
dari 25 negara anggota yang berasal dari negara-negara maju dan
berkembang.419
Salah satu organ OECD adalah Task Force on Tax Crimes and Other
Crimes (TFTC) yang diberi mandat untuk meningkatkan kerja sama antara
otoritas pajak dan penegak hukum, untuk meningkatkan kemampuan
administrasi perpajakan untuk mengidentifikasi, mengaudit, menginvestigasi
dan menganggu kejahatan perpajakan dan lainnya kejahatan serius, dan untuk
meningkatkan kesadaran global tentang hubungan antara kejahatan pajak dan
lainnya kejahatan serius.420
Pada tahun 2012, TFTC membentuk tim proyek yang dipimpin oleh
Norwegia dan termasuk spesialis dari Kanada, Chili, Denmark, Islandia, Jepang,
Belanda, Norwegia, Portugal, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat, untuk
melakukan pekerjaan untuk mengidentifikasi bukti pajak kegiatan kejahatan di

418
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sektor perikanan membuat laporan yang berjudul: “on Evading the Net: Tax
Crime in the Fisheries Sector”.
Hasil laporan telah menemukan bahwa ada kerentanan luas terhadap
kejahatan pajak di sektor perikanan, termasuk penipuan pajak atas laba atau
laba, bea masuk, PPN dan keamanan sosial. Efek dari kerugian pajak di negaranegara berkembang mungkin sangat besar yang berdampak pada upaya untuk
mempromosikan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan keuangan
pembangunan jangka panjang.421
Pada tanggal 13-14 Oktober 2016, OECD bekerjasama dengan FAO dan
UNODC, mengadakan konferensi yang berjudul “Combating Tax Crime and
Other Crimes in the Fisheries Sector”. Hal ini dilatarbelakangai

adanya

kekhawatiran besar tentang perkembangan kegiatan kriminal termasuk
perdagangan manusia, penyelundupan migran, korupsi dan penipuan pajak,
yang dilakukan oleh individu yang bekerja di dalam atau memanfaatkan industri
perikanan. Kejahatan ini sering dikaitkan dengan kapal yang melakukan
penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan atau tidak diatur. Kejahatan-kejahatan
ini

merusak

kapasitas

pemerintah

untuk

menegakkan

kebijakan,

mempromosikan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, dan mendukung
kegiatan pembangunan.422
UNODC telah mengidentifikasi tipe-tipe kejahatan yang terjadi di setiap
tahap dalam nilai rantai perikanan. Terdapat enam tahap, dimana masingmasing tahap terdiri dari pelaku yang berbeda, kewenangan pemerintah yang
berbeda dan tempat terjadinya di negara yang berbeda. Rantai nilai perikanan
terdiri dari beberapa tahap yang meliputi:423
a. Persiapan.
Pada tahap persiapan, perusahaan perikanan mencari ijin untuk menangkap ikan
di wilayah perairan tertentu untuk menentukan kuota dan jenis ikan yang
ditangkap. Selain itu perusahaan perikanan juga mendaftarkan kapal yang

421
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bertujuan untuk memperoleh pendaftaran bendera dan mempekerjakan kapten
dan kru.
b. Penangkapan ikan
Tahap ini dimulai ketika kapal mulai beroperasi dan menangkap ikan di laut
yang dilakukan di beberapa wilayah yang berbeda. Masing-masing tangkapan
akan dilaporkan pada pejabat yang berwenang. Setelah tangkapan dimasukkan
di kapal, hasil tangkapan akan dibawa ke pelabuhan negara atau dialihkan ke
kapal lain.
c. Pemrosesan
Pemrosesan hasil tangkapan dapat dilakukan di laut, di pelabuhan atau tempat
lain termasuk di negara lain. Tahap ini dibagi menjadi dua yaitu pertama,
pembersihan dan pemfiletan ikan, kedua tahap pengolahan produk perikanan.
Pengawas perikanan akan memeriksa jumlah dan spesies ikan yang ditangkap.
d. Pendaratan
Ketika mendaratkan ikan di pelabuhan, nilai dan tipe tangkapan harus
dilaporkan. Spesifikasi pelabuhan untuk pendaratan harus sesuai dengan ijin
perikanan.
e. Pengangkutan
Pengangkutan dilakukan di antara tempat dimana ikan ditangkap, diproses,
didaratkan dan dijual.
f. Penjualan
Penjualan dilakukan setelah tahap pendaratan. Namun begitu, tahap penjualan
dapat selesai ketika kapal masih berada di laut. Pada tahap ini dilakukan
penghitungan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang
dilakukan untuk menjamin perhitungan yang akurat.
Tipe kejahatan-kejahatan yang terjadi di sepanjang rantai perikanan
adalah:
a. Penipuan (fraud) dan Pemalsuan (forgery)
b. Korupsi (corruption)
Korupsi mencakup berbagai kejahatan yang didefinisikan dalam Bab 3
UNTOC. Pelanggaran korupsi yang utama yang telah dituntut terkait dengan
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Suap didefinisikan sebagai: (a) Janji, penawaran atau pemberian, kepada
pejabat publik, langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak
semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar tindakan
resmi atau menahan diri untuk tidak bertindak pelaksanaan tugas resminya; (b)
Permohonan atau penerimaan oleh pejabat publik, langsung atau tidak langsung,
dari keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat sendiri atau orang lain
atau entitas lain, agar tindakan resmi atau menahan diri dari bertindak dalam
pelaksanaan tugas resminya.
Penggelapan didefinisikan sebagai: Ketika bermaksud dengan sengaja
melakukan penggelapan, penyelewengan atau pengalihan lain oleh pejabat
publik untuk kepentingannya atau untuk kepentingan orang atau badan lain, dari
properti apa pun, dana publik atau swasta atau sekuritas atau barang berharga
lainnya yang dipercayakan kepada pejabat publik karena kedudukannya.
c. Kejahatan pajak (tax crime)
Kejahatan pajak di sektor perikanan mencakup berbagai macam
pelanggaran, termasuk penghindaran pajak atas penghasilan, PPN dan bea
masuk serta penipuan jaminan sosial. Ini termasuk pelanggaran yang dapat
ditemukan di sebagian besar industri, serta yang lainnya yang ada karena fitur
khusus dari sektor perikanan (meskipun ini mungkin juga dapat ditemukan di
bisnis berbasis komoditas serupa).424
d. Pencucian uang (money laundering)
Pencucian uang adalah metode dimana penjahat menyamarkan asal-usul
ilegal kekayaan mereka dan melindungi basis aset mereka, sehingga
menghindari kecurigaan hukum lembaga penegak hukum dan mencegah
meninggalkan jejak bukti yang memberatkan.425
e. Perdagangan manusia (human Trafficking)
Perdagangan orang sebagai: “perekrutan, pengiriman, pemindahan,
penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan
kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan,
kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi
Ibid.
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atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat
memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk
tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi eksploitasi untuk melacurkan orang lain
atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa,
perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, atau pengambilan organ
tubuh.”
Berdasarkan prinsip kepastian hukum dengan mempertimbangkan bahwa
kejahatan-kejahatan lain terkait IU fishing sudah ada dasar hukumnya maka jika
menggunakan terminologi crime in fishery sector yang diarusutamakan adalah
adanya penegasan bahwa crime in fishery sector masuk dalam kerangka TOC.
Penegasan ini dapat melalui resolusi atau perjanjian internasional yang
mengikat.426
Pada tahun 2017 terdapat perkembangan hukum menyangkut konsep
crime in fishery sector. Perkembangan hukum ini diharapkan dapat dijadikan
dasar hukum bagi negara-negara khususnya Indonesia untuk memperjuangkan
pengakuan konsep crime in fishery sector di PBB. Negara-negara anggota
International Ocean Rim Association (IORA) telah menyepakati Jakarta
Concord. Negara-negara menyepakati untuk memperkuat kerjasama regional
untuk menangani kejahatan lintas batas yang salah satunya adalah crime in
fishery sector.

Point 16 (a) Jakarta Concord menyebutkan: strenghtening

regional cooperation to address transboundary challenges including piracy,
armed robberies at sea, terrorism, traficking in persons, people smuggling,
irregular movement of persons, illicit drug trafficking in wildlife, crimes in the
fisheries sector, and environmental crime.427
Menurut penulis, Jakarta Concord ini dapat menjadi dasar hukum bagi
Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan crime in fishery sector dalam
kerangka TOC. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Arif Havas Oegroseno
bahwa Indonesia harus menggunakan strategi yang tepat dalam memperjuangkan
kepentingan nasional dalam forum internasional.
426

Wawancara dengan Indra Rosandry, S.H., LLM., kasubdit Politik dan Kerjasama Penegakan
Hukum direktorat Hukum dan perjanjian Politik
Kemenlu
RI pada tanggal 8 Februari 2018.
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The Jakarta Concord tersedia di https://www. kemlu.go.id /Buku/JAKARTA%20
CONCORD_FINAL_not%20 signed.pdf diakses pada tanggal 1 Oktoober 2018.
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menjelaskan perbedaan
dan kesesuaian konsep IUU fishing, fisheries crime dan crime in fishery sector
sebagai TOC dalam hukum internasional dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Kesesuaian Konsep IUU fishing, Fisheries Crime dan Crime in Fishery
Sector Sebagai TOC dalam Hukum Internasional Berdasarkan Prinsip
Kepastian Hukum
IUU Fishing as TOC
Definisi

Mengacu Pasal 3

Fisheries Crime as
TOC
Mengacu pada seluruh

Crime in Fishery
Sector
Mempunyai

IPOA-IUU

tindak pidana di

substansi yang

sepanjang nilai rantai

sama dengan

dalam sektor

fisheries crime

perikanan yang terjadi

yang menunjukkan

di darat dan di laut.

adanya kejahatan di
sektor perikanan

Lingkup

FAO

UNODC

UNODC

Dasar hukum

IPOA –IUU fishing

Tidak ada

Jakarta Concord
2017

Kesulitan

masuk dalam konsep

Dianggap sebagai

manajemen perikanan

kejahatan baru
sehingga harus
merumuskan unsurunsur yang dimaksud
dengan fisheries
crime, padahal
kejahatan –kejahatan
yang mengikuti sudah
ada aturannya dalam
hukum internasional

Kesesuaian

Tidak sesuai
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sesuai karena tidak
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berdasarkan

perlu

asas

mendefinisikan

kepastian

unsur-unsur keja

hukum

hatan perikanan
sebagai suatu
kejahatan yang
baru karena yang
dianggap baru
adalah kejahatan
tersebut terjadi di
sektor perikanan
serta telah ada
landasan
hukumnya dalam
Jakarta Concord
2017.
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