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Abstract 

The study served to explain the illegal fishing in the coastal waters of the strait of 
malacca province of riau, and to learn how the coastal communities of the province of 
riau should view illegal fishing and build a model for illegal fishing in the ongoing 
waters of the strait of the province of malacca. The study took place in the coastal 
waters of the meranti district, the bengkalis district, and the downstream rokan 
district, where the theft of fish by foreign fishermen known as illegal fishing. The 
research method used was a case study with data collection techniques of conducting 
live interviews to informants and those responsible for our illegal counter model, 
unreported, unregulated (iuu) fishing in the coastal waters of the province of riau 
sustainable. Results have shown that social and economic problems include, not being 
absorbed in the local fishermen 'social interests from local government regulations, 
which have led to a power struggle between the tech users of a different level of 
technology and other factors and a lower price on the local fisheries level. 
Keyword: Ilegal Fishing, The Coastal Waters of the Strait of Malaca, Policy Model 

 
PENDAHULUAN 

Sebagaimana ciri negara berkembang dengan populasi penduduk yang 
besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka 
laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk 

memenuhi kebutuhan hidup terutama masyarakat di daerah pesisir. Selain 
itu bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki posisi yang 

strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, 
pertahanan, maupun keamanan.  
Pemanfaatan kekayaan ini jika dioptimalkan akan sangat berguna bagi 

cadangan devisa negara dan pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat 
secara berkelanjutan, terutama masyarakat di daerah pesisir. Disisi lain, 
besarnya potensi wilayah perairan laut tersebut membuka peluang bagi 

pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara ilegal oleh pihak-
pihak yang merugikan negara dan masyarakat seperti illegal fishing, 

perompakan, penyeludupan, human trafficking, pembajakan, maupun illegal 
migration.  Mengingat pentingnya wilayah perairan laut, maka pengamanan 

dan pengendalian menjadi syarat mutlak guna menegakan kedaulatan dan 
keamanan diwilayah perairan laut serta mewujudkan ketahanan nasional.  
Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan terdapat 14 zona 

fishing ground di dunia, salah satunya adalah di Perairan Indonesia.(T. 
Sihotang, 2012). Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan 

terjadinya illegal fishing adalah Selat Malaka. Melihat kondisi seperti ini 
illegal fishing dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di 

perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di 
beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami 
overfishing. 
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Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Di Indonesia 

 
 

Penyebab rendahnya kinerja perikanan Indonesia di antaranya adalah: 
pertama, pada umumnya usaha sektor perikanan tidak memenuhi economy 
of scale, tidak menerapkan supply chain system secara terpadu, tidak 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan kurang atau 
tidak ramah lingkungan, kedua, kondisi infrastruktur dan pasokan energi 

yang buruk menyebabkan rendahnya konektivitas dan inefisiensi ekonomi, 
dan  ketiga, sarana produksi jumlahnya terbatas dan harganya relatif 

mahal. Selain itu, kurangnya kerja sama sinergis antar pemangku 
kepentingan (stakeholders) menjadi penentu dalam terhambatnya 
peningkatan kinerja perikanan. (Tajerin, 2009) terutama dalam penyelesaian 

kasus penangkapan ikan secara tidak sah atau melanggar hukum. 
Dalam kegiatan penangkapan terdapat pula nelayan tradisional yang 

melakukan penangkapan ikan tanpa adanya izin untuk melakukan 
penangkapan. Nelayan tradisional secara turun temurun dan berlangsung 
lama pada suatu wilayah tertentu dengan menggunakan alat tradisional 

untuk jenis ikan tertentu. Para nelayan tradisional hidup sepanjang waktu 
dan berada di laut. Sebuah ironi bagi nelayan tradional yang menjadikan 

laut yang telah menjadi tempat mereka hidup, apakah harus meminta izin 
kepada pemerintah sebelum mereka menangkap ikan. Hal ini merupakan 
tanggung jawab dan perlindungan negara kepada mereka yang hidup dan 

menetap di laut. Dengan maraknya tindakan illegal fishing di wilayah 
Provinsi Riau yang dikenal kaya akan sumber daya perikanan yang tidak 

terselesaikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Indonesia memiliki wilayah pesisir dengan luas areal mencakup 5,8 juta 

km
2 

yang kaya dengan beragam sumber daya alamnya. Sumber daya alam 
tersebut terbagi dua, yaitu: sumber daya alam yang dapat diperbaharui 
(renewable resources) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap 

dan budidaya), mangrove dan terumbu karang. Kedua sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources) seperti minyak 

bumi, gas dan mineral dan bahan tambang lainnya. Selain menyediakan 
dua sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai 

fungsi, seperti : transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis 
dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan 
permukiman dan tempat pembuangan limbah.  
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Pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan oleh bangsa Indonesia telah 

dilakukan sejak berabad-abad lamanya, sebagai salah satu sumber bahan 
makanan utama, khususnya protein hewani. Sementara itu, kekayaan 

minyak bumi, gas alam dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini 
telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional 
sejak awal Pembangunan Lima Tahun I (Pelita I). Pemanfaatan sumber daya 

pesisir dan laut sudah selayaknya dikelola dengan baik dan optimal untuk 
menunjang pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mengatanrkan 

bangsa ini menjadi makmur, adil dan sejahtera.  
Dalam kaitannya dengan sumber daya pesisir dan lautan, pemerintah dan 
bangsa Indonesia di era reformasi mulai sadar untuk menjadikan 

pembangunan berbasis kelautan menjadi pijakan yang kuat dan strategis. 
Ini tercermin dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 yang 
menyatakan bahwa pembangunan perekonomian yang berorientasi global 

sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komperatif 
sebagai negara kelautan dan agraris sesuai kompetensi dan produk 

unggulan daerah dan berbasis sumber daya alam (SDA) dan sumber daya 
manusia (SDM). Arti strategis ini dilandasi empat hipotesa pokok, yaitu :  
1) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 

sebanyak 17.508 pulau (pulau besar dan kecil) dengan kekayaan lautan 
yang luar biasa besar dan beragam, maka sudah seharusnya arus 

utama pembangunan berbasis pesisir dan lautan akan memberikan 
manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. 

2) Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk, 

serta semakin menipisnya sumber daya alam daratan, maka sumber 
daya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan bagi 
kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.  

3) Dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan 
merupakan prioritas utama untuk pusat pengembangan industri, 

pariwisata, agribisnis, agroindustri pemukiman, transportasi dan 
pelabuhan. Kondisi demikian bagi kota-kota yang terletak di wilayah 
industri terus dikembangkan menuju tata ekonomi baru dan 

industrialisasi. Tidak mengherankan bila sekitar 65% penduduk 
Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir.  

4) Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 dan 
UU No. 25 Tahun 1999), tentang pemerintah daerah dan tentang 
perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, maka dengan propinsi 

dengan otonomi terbatas dan kabupaten, mempunyai peluang besar 
untuk memanfaatkan, mengelola dan melindungi wilayah pesisir dan 
laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam batas 

kewenangan wilayah laut propinsi 12 mil laut diukur dari garis pantai, 
dan kewenangan kabupaten sejauh sepertiga dari kewenangan propinsi. 

(Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP 22 September 2004 Strategi 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu Dan 
Berkelanjutan Oleh: Dra. Wahyuningsih Darajati, Msc Direktur Kelautan 
Dan Perikanan, Bappenas) 

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut oleh daerah tidak terlepas dari misi 

dan visi secara nasional dan komitmen bangsa dalam melindungi wilayah 
pesisir dan laut, pendekatan pemanfaatan dan konservasi perlu dilakukan 
dengan kehati-hatian agar tidak mengurangi peluang generasi yang akan 

datang juga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sekarang. 
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Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu konsep green thought dan 

konsep pembangunan berkelanjutan. Green Thought atau ekologisme 
merupakan suatu perspektif keilmuan yang mengintegrasikan pandangan 

politik dan lingkungan. Perspektif green thought mempresentasikan suatu 
tantangan fundamental pada pendekatan isu atau penyelesaian masalah 

terhadap lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, dari sebuah perspektif 
semacam ini, sistem negara kontemporer, struktur utama perekonomian 
global dilihat sebagai dari permasalahan. Selain itu, ilmu dan teknologi 

modern yang dimanfaatkan secara ekstensif dalam pendekatan-pendekatan 
penyelesaian masalah terhadap lingkungan hidup, dalam beberapa hal, 

dapat dianggap tidak kurang sebagai penyebab dari degradasi lingkungan 
hidup global ketika menawarkan suatu solusi atau krisis. 
Pembanguanan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang 

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia 
secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktifitas manusia sesusai 

dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang 
wilayah. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya integrasi yang 
mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, 

sumber daya buatan dalam satu kurun waktu. 
 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menganalisa bagaimana 
strategi dan kebijakan Indonesia dalam menjaga pertahanan wilayah 

perbatasan untuk penanggulangan Illegal Fishing di perairan pesisir Provinsi 
Riau yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu 
suatu metodologi pemecahan masalah yang dimulai dengan 

mengidentifikasi serangkaian kebutuhan sehingga dapat menghasilkan 
suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif.  Fokus penelitian ini adalah 

mendeskripsikan perilaku illegal fishing, persepsi nelayan terhadap praktek 
illegal fishing, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta 

menganalisis hambatan penanggulangan illegal fishing.  
Penelitian ini di lakukan di Indonesia dengan mengkaji mengenai model 
kebijakan penanggulangan illegal fishing berkelanjutan di Perairan Pesisir 

Provinsi Riau. Makin menipisnya kedaulatan negara karena kebutuhan 
dinamika hubungan antar aktor, memunculkan suatu ancaman baru selain 

invasi suatu negara. Ancaman tradisional berubah menjadi ancaman non 
tradisional. Wilayah perairan ini dipilih sebagai lokasi penelitian ini 
dikarenakan adanya peningkatan kejahatan lintas negara di wilayah 

perairan Pesisir Provinsi Riau terutama terkait kasus pencurian ikan. Fokus 
dari penelitian ini menekankan pada periode tahun 2017-2019. Pada tahun 

tersebut ancaman Illegal Fishing sedang dalam posisi statistik yang tinggi. 
Lokasi penelitian ditentukan secara disengaja dan karakteristik wilayah 
penelitian dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu, illegal fishing di 

wilayah Perairan Selat Malaka tepatnya di Perairan Pesisir Kabupaten 
Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir, dimana lokasi 

ini sering terjadinya pencurian ikan oleh nelayan asing yang dikenal dengan 
illegal fishing. 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peta Provinsi Riau dengan 

Skala 1:50.000, Peta Eksisting Perairan Pesisir Meranti dengan skala 
1:7.500. Global Positioning Sistem (GPS), Kamera Digital, kuesioner serta 

alat-alat tulis untuk mencatat data lapangan dan fenomena-fenomena yang 
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diselidiki. Sedangkan dalam analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS 20. Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa data kebutuhan akan wilayah Perairan yang meliputi pola 

komposisi dan kualitas sumber daya terutaman ikan. Selain itu juga 
digunakan kelembagaan serta peraturan dan kebijakan pemerintah tentang 

pengawasan pemanfaatan wilayah perairan. 
Adapun populasi kajian ini adalah seluruh nelayan yang terdapat di 
Kabupaten Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2009)  jumlah nelayan di Propinsi 
Riau sebanyak 62.391 orang. Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti 
merujuk pada tabel Isaac dan Michael (1981) yang menyatakan bahwa 

apabila populasi antara 50.000-75.000, maka jumlah sampelnya adalah 
sebanyak 658 orang. Karena penelitian terdiri dari tiga kabupaten, maka 

jumlah sampel setiap kabupaten adalah 658/3=219 orang.   
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan 

penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara di 
lapangan dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan 
sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui berbagai 
sumber kepustakaan, diantaranya : perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan 

ilmu Politik Universitas Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Freedom Institute, akses internet, jurnal, buku lainnya yang membahas 
studi kasus maritime security, khususnya di perairan pesisir Provinsi Riau 

dalam mengatasi illegal fishing. 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan penulis dengan melakukan wawancara langsung kepada 
informan dan pihak yang bertanggung jawab terhadap model 

penanggulangan illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing di Perairan 
Pesisir Provinsi Riau berkelanjutan. Yaitu, Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Riau, Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi B, D dan E, 

Anggota Bakorkamla RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Riau, Anggota TNI AL Republik Indonesia, 

Kelompok/LSM Perikanan, Nelayan di Provinsi Riau serta 
Akademisi/Peneliti Kelautan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada tahun 2016 bulan pada bulan Februari, terjadi pembakaran kapal 
asing oleh masyarakat sekitar di pulau Panipahan, Rokan Hilir. Masyarakat 

sekitar sudah berani membakar kapal yang dianggap meresahkan dan 
menduri hasil laut daerah mereka, ini yang diungkapkan oleh Kepala Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tien Mastina. Hal ini dilakukan 
warga sekitar karena kapal pukat gandeng memasuki daerah mereka dan 
melakukan penangkapan secara illegal di Panipahan.  

Kemudian pada tahun 2018 bulan oktober lalu,di tempat yang sama Satuan 
Polisi Air (Satpolair) Kepolisian Resor Rokan Hilir menangkap pelaku illegal 
fishing di perairan Pulau Panipahan di  Rokan Hilir. Polisi melumpuhkan 
pelaku, sehingga satu pelaku tewas dan dua lainnya mengalami kritis.  
Penangkapan dimulai dari informasi warga bahwasanya ada kapal besar 

dari Sumatra Utara yang mencurigakan. Diduga kapal tersebut mencuri 
ikan yang ada di perairan laut Rokan Hilir. Personil Satpolair melakukan 
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pengejaran terhadap kapal tersebut, salah satu personil melakukan 

penembakkan peringatan agar kapal tersebut berhenti, tetapi malah kapal 
tersebut menambrak kapal Satpolair. Hal inilah yang membuat Satpolair 

melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata kepada beberapa 
pelaku, dan menyebabkan satu orang tewas dan dua lainnya kritis. 
Sementara, berdasarka data dari kementrian kelautan dan perikanan, pada 

tahun 2012 saja sudah terjadi 6 kali kasus illegal fishing yang terjadi di 
perairan rokan hilir.  

Sedangkan di daerah Bengkalis, tepatnya di daerah Rupat pada tahun 2015 
lalu, petugas patrol Satpolair Polres bengkalis berhasil menggagalkan aksi 
pencurian ikan yang dilakukan kapal asing berbendera Malaysia. 

Digagalkannya aksi pencurian tersebut karena,  para petugas Satpolair 
sudah mengendus keberadaan kapal tersebut beberapa hari sebelumnya. 

Kapal asing tersebut ditahan dan empat tersangka sebagai pelakunya 
diamankan di Malpolres Bengkalis. Barang bukti yang ditemukan adanya 
ikan seberat 146 Kg di dalam kapal asing tersebut.  

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perikanan ilegal di peraiaran 
pesisir provinsi Riau antara lain: 
1. Kebutuhan akan permintaan ikan dunia (demand) meningkat, Tingginya 

harga dan permintaan tetapi disisi lаіn pasokan ikan dunia menurun, Di 
saat Pasokan di negara negara lain menurun maka terjadi overdemand 

tеrutаmа jenis ikan dаrі laut seperti Tuna. Para pengusaha ikan tersebut 
pun akhirnya mengalihkan dan mencari Fishing groun atau tempat 
penangkapan ikan yang baru,Hal іnі di atas maka mendorong armada 

perikanan dunia berburu ikan dі manapun dеngаn cara legal atau 
illegal. Mereka memanfaatkan setiap celah untuk terus dapat 

menangkap ikan. 
2. Over fishing, Dengan adanya penangkapan yang tak mengenal musim 

dan di lakukan terus menerus maka salah satu resikonya adalah 

kelangkaan ikan atau over fishing. Tempat Penangkapan ikan atau 
Fishing ground dі negara-negara lаіn ѕudаh mulai habis, ѕеmеntаrа dі 
Indonesia mаѕіh menjanjikan.Dan Walaupun Di Indonesia ada juga 

wilayah pengelolaan perikanan yang juga mengalami over fishing tetapi 
untuk sebagian besar potensi nya masih belum di manfaat kan oleh 

masyarakat indonesia sendiri,Dengan Berkurangnya Pasokan di negara 
asalnya maka kapal kapal asing tersebut terus berupaya dan  mеrеkа 
harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mеrеkа dan 

harus mempertahankan produksi pengolahan dі negara tеrѕеbut tetap 
bertahan. 

3. Disparitas (perbedaan) harga ikan Dunia, Selain harga ikan yang tinggi 
di dunia hal yang menjadi faktor illegal fishing adalah perbedaan harga 
ikan. Baik Ikan segar utuh (whole fish) maupun produk perikana  yang 

lainnya, Seperti dі negara lаіn dibandingkan dі Indonesia cukup tinggi 
sehingga membuat mаѕіh adanya surplus pendapatan. 

4. Terbukanya perizinan dan pengelolaan, Sistem pengelolaan perikanan 

dalam bentuk sistem perizinan saat іnі bersifat terbuka (open acces), 
pembatasannya hаnуа terbatas pada alat tangkap (input restriction). Hal 

іnі kurаng cocok јіkа dihadapkan pada kondisi faktual geografi 
Indonesia, khususnya ZEE Indonesia уаng berbatasan dеngаn laut 
lepas. 
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5. Kekayaan SDI Indonesia, Seperti Kita Ketahui bersama bahwa garis 

pantai Indonesia adalah no 4 terpanjang di dunia dan luas Laut 
Indonesia ѕаngаt  terbuka, dі sisi lаіn kemampuan pengawasan 

khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) mаѕіh ѕаngаt 
terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasai daerah rawan. 
Luasnya wilayah laut уаng menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan 

mаѕіh ѕаngаt terbukanya ZEE Indonesia уаng berbatasan dеngаn laut 
lepas (High Seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal 

ikan asing maupun lokal untuk melakukan illegal fishing. 
6. Kurangnya Pengawasan, Alasan ini terus menjadi permasalah yang 

klasik dari di mulainya kurangnya anggaran dan kurangnya sumber 

daya manusia dan belum bisa teroptimalkan dengan sangat serius.Salah 
satu permasalahan yang belum teratasi adalah Mаѕіh terbatasnya 
sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya 

dаrі sisi kuantitas.  
7. Lemahnya Penegakan Hukum, Menurut laporan akhir tahun 2008 yang 

disampaikan oleh KIARA bahwa kerugian itu disebabkan banyaknya 
kasus Illegal fishing yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda 
penurunan, bahkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 198 kasus 

lebih besar dari tahun 2007 yang hanya 160 kasus.15 Selama tahun 
2010-2014 kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 

kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga 
pelak illegal fishing. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke 
tahun karna penangannya belum menyentuh pada akar permasalahan. 

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya 
kejahatan illegal fishing ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah 
seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat illegal fishing ini setiap 

tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total 
produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total 

produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. 
Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan 
di laut. 

Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat illegal 
fishing mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa 

tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita 
miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta 
ton atau 1,6 milyar kg. Bahkan yang dilansir oleh majalah ekonomi TRUST, 

bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh illegal fishing di Indonesia 
mencapai angka 300 trilyun hampir mendekati setengah anggaran belanja 
negara Indonesia, bisa kita bayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar 

itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di 
Indonesia saat ini. 

Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi 
perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi 
nasional (PDB).Disamping juga mendorong hilangnya rente sumberdaya 

perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah 
mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US$ 4 
milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US$ 

1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 
juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara 

akibat perikanan ilegal mencapai US$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini 
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terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US$ 537,75 juta, dokumen 

palsu US$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US$ 1,2 juta dan 
penggunaan ABK asing US$ 780 juta. 

Melimpahnya jumlah ikan di laut Indonesia ini, membuat para nelayan 
asing tergiur untuk menikmati hasil ikan dilaut indonesia secara ilegal. 
Terutama daerah disekitar pesisir provinsi Riau, seperti di daerah 

kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan 
daerah pesisir Riau berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan juga 

Laut Cina Selatan, sehingga banyak kapal-kapal yang berlalu lalang 
melintasi daerah ini, dan hal ini juga yang yang menimbulkan banyak 
terjadinya kasus pencurian ikan secara illegal oleh bangsa asing. Kasus 

pencurian ikan secara ilegal ini dinamakan illegal fishing. Kejahatan illehal 
fishing ini sangat meresahkan. 

Sementara letak kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis bersebelahan 
langsung dengan periran selat malaka, serta berbatasan langsung dengan 
Negara tetangga yaitu Negara Malaysia. Kepala Dinas Perikanan dan 

Kelautan Tien Mestina juga mengungkapkan bahwasanya karena letak 
geografis itulah yang menyebabkan terjadinya kasus illegal fishing. Dan dia 

juga mengungkapkan bahwa perairan Bengkalislah yang paling rawan 
terjadinya kasus illegal fishing ini. 
Para pelaku ini menggunakan mesin untuk mengambil kerang, 
mengeruknya hingga habis. Cara ini membuat biota ekosistem laut menjadi 
rusak. Alat yang mereka gunakan ini tidak ramah lingkungan. Akibatnya 

lagi masyarakat tidak dapat lagi mencari sumber pendapatan nelayan Kasus 
ini adalah kasus yang tidak boleh disepelekan maka kasus ini masih akan 
dikembangkan, kru-kru lainnya tengah diperiksa,Para pelaku ilegal fishing 

ini, diduga berasal dari Tanjung Balai Asahan.  
Setiap kejahatan tentu saja mengahsilkan dampak yang buruk bagi 

korbannya. Korban dari illegal fishing di sini adalah semua sektor 
kehidupan, negara, masyarakat serta lingkungan laut adalah korban 
langsung dari tindakan ini. overfising, overkapasitas, adanya ancaman 

terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha yang tidak kondusif, 
melemahnya daya saing perusahaan, merupakan beberapa contoh dari  

kegiatan illegal fishing. Kepualauan Meranti juga pernah terjadi kasus illegal 
Fishing yang cukup meresahkan bagi masyarakat dan pemerintah sekitar. 
Saat itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal 

Pengawas (KP) perikanan Direktorat Jederal Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan melakukan patroli laut di sekitar perairan 

Kepulauan Meranti. Patrol yang dilakukan ini bertujuan untuk 
menindaklanjuti pengawasan wilayah laut untuk mencegah dilakukannya 
penangkapan atau pencurian ikan atau illegal fishing yang dilakukan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti  Kapal Perikanan 
Asing (KPA). Terutama di wilayah dengan  pulau-pulau yang berhadapan 

atau berhubungan langsung dengan wilayah Selat malaka. 
Berdasarkan data terkait tindak pidana kelautan dan perikanan selama 
tahun 2016, dalam setahun sebanyak 243 kasus tindak pidana kelautan 

dan perikanan telah terjadi. Dari 243 kasus tindak pidana kelautan dan 
perikanan  tersebut, 218 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana 
perikanan, khususnya illegal fishing. Menurut keterangan yang diperoleh 

dari pejabat yang berwenang di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen 
PSDKP, KKP, terdapat 218 kasus tindak pidana perikanan illegal fishing, 
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yang 174 kasus diantaranya dilakukan oleh kapal perikanan berbendera 

asing. Data Kapal-kapal berbendera asing yang kedapatan melakukan 
tindak pidana perikanan illegal fishing tersebut, yaitu kapal berbendera 

China sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Thailand sejumlah 1 kasus, 
kapal berbendera Jepang sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Vietnam 
sejumlah 91 kasus, kapal berbendera Malaiysia sejumlah 44 kasus, kapal 

berbendera Filipina sejumlah 36 kasus.  
Data hasil operasi kapal pengawas Direktorat Jenderal PSDKP di selama 

tahun 2016 di wilayah laut Indonesia, menunjukan bahwa Pemerintah telah 
melakuan penangkapan terhadap kapal perikanan yang melakukan tindak 
pidana illegal fishing. Dari hasil operasi tersebut, telah diamankan 140 

kapal perikanan berbendera asing, untuk diproses sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

KESIMPULAN 
Indonesia sebagai negara kepulauan  dimana 70 persen wilayahnya adalah  

lautan tentu memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang 
sangat besar. Potensi yang dimiliki itu sudah seharusnya diandalkan untuk 
menopang perekonomian bangsa. Ironisnya, selama ini potensi itu tidak 

termanfaatkan dengan baik dan maksimal dan tidak memberikan  
kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Bahkan, negara 

cenderung dirugikan akibat berbagai praktek eksploitasi sumber daya 
kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab atau maraknya 
Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing. Indonesia juga masih 

menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung 
untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang 

semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Di samping itu, 
aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang 
sangat mendasar adalah aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana 

jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan 
sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan 
kemampuan serta infrastuktur untuk akses informasi yang minim dan tidak 

merata di seluruh wilayah Indonesia. 
 

SARAN 
Meningkatkan Kinerja lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan 
permaslahan itu 
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