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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur baik meterial maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945). Untuk mendukung hal tersebut, Pasal 33 ayat (3) menegaskan
bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Hak menguasai negara kemudian menjadi suatu suatu konsep yang
mendasar. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat
sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya untuk mempengaruhi pihak lain
menjadi sentral yang dalam hal ini dipegang oleh negara. Lingkungan
perairan yang merupakan faktor produksi perikanan yang terdiri dari
perairan laut, air tawar dan air payau sebagai faktor produksi yang
utamaharus berada di bawah kekuasaan negara. Pengertian dikuasai oleh
negara artinya tidak harus dimiliki negara, tetapi negara berhak untuk
menguasai air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya melalui
fungsi negara untuk mengatur dan mengurus (regelen en besturen). Negara
berwenang menentukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pelestariannya.
Dikuasai oleh negara harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh
negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan
rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian
kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan
dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan 5 hal yaitu:1
1. Fungsi kebijakan (beleid).
2. Fungsi pengurusan (bestuursdaad).

Lihat Putusan Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Perkara Nomor 002/PUUI/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 5
aspek ini menjadi salahsatu parameter utama MK dalam memutuskan undang-undang yang
terkait dengan pasal 33 ayat 3.
1
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Fungsi ini dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk
mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi
(licentie), dan konsesi (consessie).
3. Fungsi pengaturan (regelendaad).
Fungsi ini dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.
4. Fungsi pengelolaan (beheersdaad).
Fungsi ini dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya
negara, dalam hal ini Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
5. Fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar
besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi ini dilakukan oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah, dalam
rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan
oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar
dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
Kelima bentuk penguasaan negara yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan,
pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang
sama. Apabila Pemerintah hanya melakukan salah satu dari empat fungsi
penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, padahal
fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa
perlu ada Pasal 33 UUD 1945, maka tidak dapat diartikan bahwa negara
telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam karena
penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945.
Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan bangsa Indonesia dalam
memanfaatkan potensinya demi kepentingan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu potensi yang yang dapat modal
pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat dilaut
Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di
dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga
Merauke, dengan panjang pantai 99.093 km yang menempati urutan ke-4 di
dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan Rusia
(110.310 km) (KKP, 2014). Oleh karenanya sangat wajar bila konstitusi
Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini
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sebagaimana dituangkan dalam Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945 bahwa
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang”.2 Oleh karena itu sebagai sebuah negara,
secara
gerografis maupun secara hukum, Indonesia sudah diakui dan
menjadi negara kepulauan.
Apabila dapat menunjukan kemampuannya dalam menegakkan kedaulatan
di wilayah perairan sendiri dan memperjuangkan kewenangan di laut dan
berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingannya
terhadap
sumberdaya kelautan di laut internasional, maka selain sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga dapat disebut sebagai negara
maritim. Paling tidak 3 (tiga) hal pokok yaitu penegakan kedaulatan,
pelaksanaan kewenangan dan exercise kepentingan menjadi kunci untuk
menjadikan Indonesia sebagai negara maritim atau poros maritim.3 Untuk
mewujudkan hal tersebut, terdapat lima pilar yang harus diperhatikan ,
yaitu: 1) Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia, 2)
Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, 3) Indonesia akan
memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas
maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri
perkapalan, serta pariwisata maritim, 3) melalui diplomasi maritim, melalui
diplomasi maritim, Indonesia akan mengajak semua mitra-mitranya untuk
bekerja sama di bidang kelautan, dan 5) sebagai negara yang menjadi titik
tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun
kekuatan pertahanan maritim.4
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, keberadaan sumber daya
laut di Indonesia didayagunakan untuk perhubungan laut, perikanan,
pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa

Tridoyo Kusumastanto, Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim,
http://www.researchgate.net/publication/266080942_Arah_Strategi_Pembangunan_Indone
sia_sebagai_Negara_Maritim. Data dari Badan Informasi Geospasial menyatakan bahwa
jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483
km2. http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepadakemenkokesra.
3 Konsep Mainstreaming Ocean Policy Kedalam Rencana Pembangunan Nasional, Kedeputian
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, hlm. 30, www.bappenas.go.id/index.php/download_file/ view/16890/5025/
4Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia, http://ekonomi.metrotvnews.com/
read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia.
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kelautan. 5 Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2015-2019, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang peningkatan
tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta
pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan difokuskan meningkatkan
tata kelola sumberdaya kelautan, meningkatkan konservasi, rehabilitasi
dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan
laut, pengendalian IUU Fishing dan kegiatan yang merusak di laut,
mengembangkan industri kelautan berbasis sumber daya, penguatan
peran SDM dan IPTEK kelautan serta budaya maritim.6
Salah satu potensi kelautan yang memberikan kontribusi dalam
pembangunan perekonomian nasional adalah sektor perikanan. Menurut
Dahuri, pada tahun 2013 sektor perikanan telah menyumbang 6,90 persen
terhadap PBD nasional pada tahun 2013. Meskipun masih tergolong rendah,
pertumbuhan PDB Perikanan 2013 sebesar 6,9 persen lebih tinggi dari PDB
Nasional (5,8%) dan PDB Pertanian dalam arti luas (3,6%). Dinilai dari sisi
economic size PDB perikanan tahun 2013 mencapai Rp. 291,79 trilun.7
Kedepan tentunya potensi perikanan ini harus dikembangkan untuk
mengingkatkan kesejahteraan masyarkat. Dalam prakteknya masih banyak
yang menganggap pengelolaan bidang perikanan di Indonesia belum cukup
baik dan bahkan sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Paling
Lihat Lampiran UU No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025, hlm. 33-34.
6 Lihat Buku II RPJM 2015-2019 hlm. 10-46 s.d 10-47. Hal ini terkait erat dengan
Pembangunan ekonomi sektor maritim yang menjadi visi misi Jokowi dan Jusuf Kalla untuk
berdikari dalam bidang Ekonomi dengan melaksanakan program aksi point No. 10 yaitu: “;
(1) Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank
pertanian), sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar, (2) Pembangunan 100
sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu, (3) Pemberantasan illegal,
unregulated dan unreported fishing (IIU), (4) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan
overfishing, dan meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas
kelestarian, (5) Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, (6) Peningkatan luas
kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi
perairan dalam lima tahun mendatang dikelola secara berkelanjutan menjadi 17 juta hektar
dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar, (7) Penerapan best aqua culture
practices untuk komoditas-komoditas unggulan, (8) Mendesain tata ruang wilayah pesisir
dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritime dan perikanan, (9)
Meningkatan produksi perikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun
pada tahun 2019.
7 Rokhmin Dahuri, MS dalam Pembahasan Draft RUU Kelautan yang diadakan oleh Tim Task
Force RUU Kelautan DPD RI , 18 Maret 2014 dalam Konsep Mainstreaming Ocean
PolicyKedalam Rencana Pembangunan Nasional, Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
Hidup
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
hlm.
5,
www.bappenas.go.id/index.php/download_file/ view/16890/5025/
5

4

tidak terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam bidang
perikanan ini yaitu:

1.

2.

3.

Ssistem perijinan usaha perikanan
Kegiatan penerbitan/pemberian izin usaha perikanan
selama ini
dilakukan tanpa memperhitungkan ketersediaan sumber daya ikan di
area yang ditunjuktersebut. Pemberian/penerbitan ijin lebih didasarkan
pada pertimbangan tempat (fishing ground) dan jenis alat tangkap yang
digunakan, namun data sumber daya ikan yang dipakai tidak akurat.
Dengan prosedur demikian, maka tidak ada kontrol terhadap pemberian
izin.
Izin terus dikeluarkan dan dapat berdampak negatif pada
ketersediaan potensi lestari pada wilayah tersebut. Seharusnya ada data
akurat yang mampu memberi gambaran perkembangan ketersediaan
sumberdaya ikan pada setiap area atau wilayah untuk setiap periode
tertentu. Akan tetapi di sisi lain, Indonesia juga bermasalah dalam
pembaharuan data ketersediaan ikan meskipun banyak penelitian
mengenai stok ikan dilakukan akan tetapi nampaknya tidak cukup
terpercaya. SOlehkarena itu, perlu evaluasi terhadap sistem perijinan
yang diberikan baik bagi kapal berbendera Indonesia maupun
berbendera asing kurang tepat, khususnya perijinan yang
memperbolehkan adanya kapal eks asing untuk menangkap ikan di
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memperhatikan
apakah ada hubungan yang murni (“genuine link”) antara kapal eks asing
tersebut dengan individu atau badan hukum Indonesia..
Ppengaturan zona tangkap
Terkait dengan Otonomi daerah, persoalan mengenai zonasi tangkap
seringkali menimbulkan permasalahan dan berujung pada konflik
nelayan antar daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah kewenangan mengelola wilayah laut diberikan
kepada propinsi yang merubah ketentuan sebelumnya dimana selain
propinsi, kabupaten/kota juga memiliki kewenangan mengeola wilayah
laut. Kewenangan pengaturan zona tangkap antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah juga seringkali menimbulkan masalah terkait dengan
ukuran kapal yang diijinkan untuk menangkap di zona tertentu,
khususnya praktek “mark down” ukuran kapal.
Kketersediaan armada perikanan
Saat dilakukan kebijakan pembekuan izin usaha kapal eks asing di
wilayah ZEE maka diperoleh data pada wilayah ZEE kosong dari kapal
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4.

5.

penagkap ikan . Hal ini menunjukkan bahwa selama ini kapal penangkap
ikan nasional atau armada nasional selama ini tidak pernah beroperasi di
wilayah perairan tersebut. Oleh karena itu, perlu dipikirkan upaya yang
dapat ditempuh untuk memperkuat industri perkapalan nasional, agar
yang benar-benar memanfaatkan potensi ikan di WPP baik perairan
dalam maupun ZEE adalah armada nasional yang asli berasal dari
Indonesia bukan kapal-kapal ex asing. Selain itu, belum juga ada data
yang mampu menunjukkan armada nasional yang beroperasi diseluruh
WPP Indonesia. Data ini penting untuk melengkapi kajian terhadap WPP
yang masih dapat diisi, pembagian karakter armada perikanan yang akan
beroperasi pada wilayah tersebut dan efektifitas pelaksanaannya.
Ppengawasan dan penegakan hukum sektor perikanan
Pengawasan memegang peranan penting dalam mengkontrol
pelaksanaan kegiatan usaha perikanan. Semisal dalam hal perizinan,
pengawasan memegang peranan untuk mengetahuin adanya tindak
penyalahgunaan terhadap izin yang dimiliki oleh kapal indonesia maupun
asing. Dalam praktiknya pengawasan sering berjalan tidak optimal, dapat
dilihat dari masih banyaknya kapal eks asing yang ternyata tidak beralih
kepemilikannya kepada orang/badan hukum Indonesia. Hal izinusaha
perikanan kapal-kapal ex asing yang hanya diperbanyak terus menerus
sedangkan kapal tersebut sudah beralih kebenderaannya. iIni
diakibatkan pengawasan pada saat peralihan kepemilikan kapal tidak
berjalan dan adanya kewenangan kementerian perhubungan yang yang
tentuu tidak dapat diawasi oleh Kementerian lain. PPerlu menjadi
perhatian bersama, pengawasan yang baik akan sangat membantu
ketersediaan bukti untuk dilakukan upaya penegakan hukum.
Proses penegakan hukum juga masih menghadapi banyak persoalan.
Salah satunya banyaknya aparat yang dapat bertindak sebagai penegak
hukum dalam hal terjadi tindak pidana perikanan dan kurangnya
koordinasi diantara mereka.
Kkesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat pesisir
Fenomena kemiskinan nelayan lebih disebabkan oleh ketidakberdayaan
dalam proses berekonomi, baik ditahap pra produksi, produksi dan pasca
produksi atau pemasaran. Dengan jumlah nelayan skala kecilsmall scale
Indonesia yang mencapai sekitar 90%, perlu ada suatu kajian dimana
letak mereka dalam grand design Indonesia, apakah terbatas pada
Pemerintah sekedar membantu mereka atau lebih pada menguatkan
peran mereka untuk menjadi tulang punggung usaha perikanan
Indonesia dimasa yang akan datang.

6

6.

Iindustri pengolahan perikanan
Kini tantangan yang dihadapi yaitu tuntutan terhadap produk perikanan
yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat regional
maupun international. Sehingga dibutuhkan dorongan pengembangan
industri pengolahan perikanan dan teknologi yang baik yang mendukung
perbaikan hasil perikanan sehingga mampu bersaing pada tingkat
nasional dan internasional. Industri pengolahan perikanan nasional harus
bersifat “workable”, dan peran serta pemerintah untuk mendukung hal ini
menjadi penting. Kebijakan pemerintah yang mendukung usaha nasional
harus tetap bersifat fair terhadap berbagai usaha asing sehingga tetap
ada sinergis dengan berbagai aturan internasional yang sudah disetujui
oleh Indonesia.
Formatted: Font: 12 pt

Sejumlah permasalah yang telah diuraikan tersebut masing-masing
persoalan memiliki derajat kepentingan yang berbeda dan tidak dapat
dibiarkan begitu saja. Setiap pihak perlu memahami setiap persoalan yang
ada guna menghindari pengulangan yang sama dari tahun ke tahun.Ketujuh
point tersebut hanya mencerminkan beberapa permasalahan dalam
perikanan. Memahami hal tersebut maka hukum sebagai bagian penting
dalam bernegara diharapkan dapat berperan dalam memberikan solusi
terhadap permasalahan tersebut sehingga kegiatan analisa dan evaluasi
hukum bidang perikanan diharapkan dapat memberikan gambaran dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pengaturan yang telah ada. Mendasarkan hal
tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional bermaksud mengadakan
analisis dan evaluasi hukum bidang perikanan.
B. Identifikasi Masalah
Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan
yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi
hukum bidang perikanan. Ruang lingkup analisa dan evaluasi hukum bidang
perikanan dalam kegiatan ini hanya terfokus pada perikanan tangkap bukan
pembudidayaan. Adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:
1. Bagaimana kondisi sektor perikanan di Indonesia?
2. Permasalahan hukum apa yang dihadapi di bidang perikanan, utamanya
terkait dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan perikanan?
3. Bagaimana kebijakan dan koordinasi lintas sektoral di bidang perikanan?
C. Tujuan Analisis Evaluasi Hukum
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Tujuan dilaksanakannya analisa dan evaluasi hukum bidang perikanan ini
adalah:
1. Mengetahui kondisi riil sektor perikanan di Indonesia
2. Mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi di bidang perikanan,
utamanya terkait dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan
perikanan
3. Mengetahui kebijakan dan koordinasi lintas sektoral di bidang perikanan
Hasil kegiatan analisa dan evaluasi hukum bidang perikanan dapat menjadi
bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan hukum nasional,
penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, dan penyusunan
program legislasi nasional.
D. Metode Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum
Analisis dan evaluasi hukum adalah sebuah alat untuk melakukan
review/evaluasi hukum yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi
bermasalah. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum diawali dengan
membahas politik hukum, inventarisasi Hukum, identifikasi dan klasifikasi
permasalahan hukum atau berpotensi bermasalah terhadap pencapaian
tujuan pembangunan nasional, dilanjutkan dengan analisis hukum. Pada
akhirnya dihasilkan rekomendasi atau rancangan tindak lanjut sebagai solusi
terhadap permasalahan hukum tersebut.
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BAB II
PERMASALAHAN RIIL DI SEKTOR PERIKANAN

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan Deklarasi Djuanda 1957 pertama
kali dikumandangkan, kepentingan Indonesia di laut telah disempurnakan
hingga melampaui urusan ekonomi perdagangan, perang, dan pelayaran. Ada
dua dimensi perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut, yaitu dimensi ke
dalam, karena laut telah menjadi ruang hidup dan juang bangsa, maka
perjuangan merebut kedaulatan perairan di antara pulau-pulau Indonesia
adalah nyata guna mendekatkan strategi negara dengan tujuan didirikannya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan ini dilakukan dengan cara
yaitu pertama, memperkuat perlindungan terhadap setiap warga dan wilayah
Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri,
termasuk ancaman disintegrasi bangsa dan kedua, menggunakan media laut
untuk memastikan terjadinya distribusi kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Terakhir, guna mendorong tumbuh-kembangnya ilmu
pengetahuan, teknologi, dan budaya luhur nusantara yang mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sedangkan dimensi ke luar, laut adalah objek perjuangan
diplomasi yang strategis guna membalik ketidakadilan global dan
mewujudkan perdamaian dunia.
Terdapat 2 (dua) persoalan mendasar terkait langsung dinamika politik
kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia. Pertama, disorientasi dalam
hal pengelolaan laut itu sendiri. Perihal kekayaan sumber daya kelautan
begitu melimpah, namun belum dipergunakan untuk “sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Mahkamah Konstitusi, ketika membatalkan ketentuan
Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
sekaligus mengeluarkan terobosan berupa penjelasan 4 (empat) tolok-ukur
pengertian “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Keempat hal tersebut
adalah: kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber
daya alam (SDA) bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat menentukan manfaat
SDA, serta penghormatan hak rakyat secara turun temurun dalam
memanfaatkan SDA.8

Baca selengkapnya di Putusan MK. No.3/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materil UU No.27/2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
8
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Kedua, sebagai konsekuensi dari ideologi menyimpang tadi, terjadilah
sektoralisme kebijakan pengelolaan SDA. Kelautan dilihat sempit hanya
sebagai sektor (bahkan sebatas ekonomi). Karenanya, agenda kelautan dan
warga yang menggantungkan hidupnya terhadap SDA Kelautan selalu
dihadap-hadapkan (dan cenderung “kalah”) dengan kepentingan sektor
ekonomi lain, seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, dan seterusnya.
Padahal, laut dan kelautan seharusnya menjadi arusutama pembangunan
ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik bangsa.

Tantangan Aktual Pengelolaan Perikanan (Skala Kecil)
Kedua persoalan di atas (pada level kebijakan) bermuara pada sejumlah
ketimpangan-akut dan menghambat tumbuh-kembangnya pengelolaan
perikanan secara adil dan lestari.
1. Ketimpangan pengelolaan armada perikanan tangkap.
Indonesia memiliki sebanyak 643.100 armada perikanan yang
beroperasi di seluruh perairan Indonesia (KKP, 2014). Dari jumlah
tersebut, diketahui sebanyak 99% atau 638.820 kapal beroperasi di
perairan kepulauan atau kurang dari 12 mil laut, termasuk perahu tanpa
mesin dan mesin tempel. Sementara di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
(ZEEI), jumlahnya hanya 4.230 kapal atau tak mencapai 1% dari total.
Persoalannya menjadi jauh lebih rumit setelah KKP melakukan uji petik.
Hasilnya, 80 % dari 226 sampel kapal ikan didapati melakukan
manipulasi tonase kapal berbobot besar menjadi kurang dari 30 GT.
Temuan ini sekaligus memunculkan spekulasi baru: sekurang-kurangnya
ada 6.000 kapal ikan Indonesia mengantongi izin dari pemerintah
daerah, tetapi beroperasi di perairan ZEEI.
Satu sisi, hal ini berdampak pada tingginya kompetisi penangkapan ikan
di perairan kepulauan: baik antara sesama kapal kecil (berukuran di
bawah 5 GT), kapal kecil dan kapal besar, maupun antarsesama kapal
ikan berbobot besar. Kondisi perebutan sumber daya ikan di perairan
kepulauan semacam ini jamak dijumpai dan dirasakan oleh nelayannelayan yang beroperasi di perairan Pantai Timur Sumatera maupun
Utara Laut Jawa. Sedang di sisi lain, minimnya armada ikan nasional
beroperasi di ZEEI (12 – 200 mil laut) telah memberi peluang besar
masuknya kapal-kapal asing menjarah kekayaan laut Indonesia.
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2. Ketimpangan ketersediaan infrastruktur pelabuhan perikanan.
Pasal 1 Ayat 23 UU Perikanan menyebut Pelabuhan Perikanan
merupakan tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis
perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar,
berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan. Lalu, di Pasal 7 Ayat 1 (j) disebutkan dalam rangka
mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri
menetapkan: Pelabuhan perikanan.
Di seluruh Indonesia terdapat 1.375 pelabuhan perikanan, baik berupa
PP Samudera, PP Nusantara, PP Pantai, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI),
dan PP Swasta (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan KKP, 2014). Dari
jumlah tersebut, sebanyak 68% berada di Barat Indonesia, 25% ada di
Tengah Indonesia, dan sisanya 7% ada di Timur Indonesia. Dengan
kondisi demikian tersebut, fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka
menjamin pengelolaan perikanan adil dan lestari mustahil dapat
terwujud.
Gambar 1.
Jumlah dan Sebaran Pelabuhan Perikanan di Indonesia Tahun 2014
Formatted: Font: Cambria

Sumber : KNTI (2014) diolah dari Pusat Informasi Pelabuhan
Perikanan KKP (2014)
Selain jumlahnya terbilang tidak seimbang (antara barat dan timur),
pelabuhan perikanan umumnya juga tidak menyediakan fasilitas
minimum yang dipersyaratkan, semisal penyediaan data dan informasi
terpadu, layanan pelatihan, hingga terkait langsung dengan perangkat
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keselamatan nelayan. Hal hasil, terkait akurasi penyaluran BBM
bersubsidi, efektivitas dan efisiensi produksi, kelayakan harga jual ikan,
hingga keselamatan nelayan telah menjadi persoalan besar yang belum
juga terselesaikan.
3. Ketimpangan rantai pengelolaan pangan perikanan.
Ini bermula dari definisi nelayan yang terbatas pada mereka yang
menangkap ikan di laut.9 Atau dengan kata lain, seluruh aktivitas di luar
penangkapan, semisal: pengolahan dan pemasaran (yang umumnya
dikerjakan oleh perempuan nelayan), menjadi bukan urusannya
(keluarga nelayan). Akibatnya, ekonomi nelayan sangat bergantung
dengan penjualan ikan non-olahan dan tidak memiliki nilai tambah.
Padahal pada Pasal 1 Ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 telah memberikan
penjelasan berbeda terkait kegiatan perikanan, sebagai berikut:
“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”
Bahkan teranyar, Panduan Sukarela FAO tentang Perlindungan Nelayan
Kecil (Juni 2014) telah memberikan penjelasan komprehensif terkait
perikanan skala kecil dan tradisional, yakni meliputi: seluruh kegiatankegiatan dari mata rantai—pra panen, panen, pasca panen—yang
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, berperan penting dalam
ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan, pemerataan
pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan. Secara
proporsional, ketimpangan rantai pengelolaan perikanan antara laki-laki
dan perempuan di Indonesia, maupun antara kegiatan hulu dan hilir
perikanan telah berdampak pada terus menurunnya kinerja usaha
pengolahan ikan dan minimnya perlindungan bagi nelayan terhadap
akses pasar ikan berkeadilan di Indonesia.

Pasal 1 Ayat 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
mendefinisakan: Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan. Sedangkan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal
perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
9
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Gambar 2.
Volume Pengolahan Ikan Indonesia, 2008 – 2013
Formatted: Font: Cambria, 12 pt

Sumber: KNTI (2014) diolah dari KKP dalam Angka 2013

Formatted: Font: 12 pt

Di 2013, dari total 19,5 juta ton produksi perikanan tangkap dan
budidaya, hanya kurang dari 20% berakhir menjadi produk olahan.
Kenyataan ini diikuti dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja pada sub
sektor pengolahan ikan, yakni hanya kurang dari 1,4 juta orang atau
sekitar 10% dari total pelaku perikanan. Maka, Indonesia perlu segera
berbenah, terlebih akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
di akhir 2015.
Gambar 3.
Sebaran Tenaga Kerja di Sektor Perikanan 2013
Formatted: Font: Cambria
Formatted: Left

Sumber: KNTI (2014) diolah dari KKP dalam Angka 2013

4.

Formatted: Font: 12 pt

Ketimpangan pengembangan dan pemanfaatan riset.
Tata Laksana Perikanan Bertanggungjawab (FAO, 1995) menyebut 3
dasar pertimbangan menyangkut konservasi dan pengelolaan sumber

13

daya ikan, masing-masing: sejumlah bukti ilmiah terbaik, pengetahuan
tradisional menyangkut sumberdaya dan habitatnya, serta faktor
lingkungan, ekonomi, dan sosial yang relevan. Di Indonesia, kesemuanya
belum menjadi perhatian !
Laporan Hasil Pemeriksaan (Kinerja) Semester II TA. 2009 atas
Manajemen Penangkapan Ikan (Pengelolaan Perizinan, PNBP,
Pengolahan dan Pengawasan Penangkapan Ikan) menyebut sebanyak 9
hasil riset Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) KKP senilai
Rp2.702.780.000,00 tidak dimanfaatkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
dalammenentukan alokasi perijinan usaha perikanan. Dalam kondisi
demikian, kebijakan perijinan (setidaknya) tidak akan pernah menjawab
tantangan kesejahteraan nelayan maupun keberlanjutan lingkungan
hidup.
Gambar 4.
Sampul Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II
Atas Manajemen Penangkapan Ikan (BPK, 2009)

Formatted: Font: Cambria, 12 pt

Dalam hal dikeluarkannya Peraturan Menteri No.2/PERMEN-KP/2015
tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik
(Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia telah menjadi bukti konkrit terabaikannya peran IPTEK dalam
pengambilan kebijakan perikanan. Minimnya solusi sebagai alternatif
yang dapat diberikan pemerintah telah menyebabkan keterpurukan
ekonomi nelayan dalam kurun waktu panjang, seperti dirasakan nelayan
di sepanjang Pantura Jawa dan Sulawesi Selatan. Hal serupa terjadi
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dalam kaitan kebijakan pelarangan pengambilan kepiting bertelur di
Gresik, Jawa Timur dan benur lobster di Lombok Timur, NTB, yang (lagilagi) tanpa diikuti alternatif strategis.
5.

Ketimpangan dalam partisipasi masyarakat nelayan.
Laut terlalu luas untuk dikelola sendiri oleh pemerintah. Bahkan untuk
melakukan pengawasan pengelolaan perikanan di Indonesia. Undangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan sedari awal telah
menyadari tentang pentingnya partisipasi masyarakat nelayan dalam
pengawasan sumberdaya perikanan. Pasal 70 UU Perikanan
menyebutkan:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan,
keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan,
kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri
lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang
dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69
ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur denganPeraturan
Pemerintah.”
Celakanya, selang 10 tahun sejak UU tersebut disahkan, pemerintah
belum juga mengeluarkan PP terkait partisipasi masyarakat tersebut. Di
Tanjung Balai Sumatera Utara dan Tarakan Kalimantan Utara misalnya,
anggota-anggota KNTI aktif memberikan informasi terkait praktik
pencurian ikan dan penggunaan alat tangkap merusak kepada petugas.
Ketiadaan PP Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Perikanan telah
menyulitkan masyarakat maupun petugas dalam menindaklanjuti
laporan yang ada. Tidak sedikit laporan yang diberikan justru berakhir
tanpa tindaklanjut atau bahkan dibebaskan dengan proses tidak
transparan.

6. Ketimpangan pengaturan pusat dan daerah
Di dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah memasukkan urusan kelautan dan perikanan
ke dalam kategori urusan pemerintahan pilihan. 10 Penyelenggaraan
10Lihat:

Pasal 12 ayat (3) huruf a UU Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pasal 9 membagi
urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori yaitu: Pertama, Urusan Pemerintahan Absolut,
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal
nasional; dan f. agama (Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah). Kedua, Urusan
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urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi. 11 Terkait dengan hubungan dengan pemerintahan
kabupaten/kota adalah (sebatas) dalam bagi hasil dari penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang kelautan yang penentuannya didasarkan
hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah empat mil diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.12
UU Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan daerah provinsi di laut
dan daerah provinsi yang berciri kepulauan untuk mengelola sumber daya
alam di laut yang ada di wilayahnya. 13 Kewenangan kepada daerah
provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan tersebut
meliputi lima aspek: (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; (2) pengaturan
administratif; (3) pengaturan tata ruang; (4) ikut serta dalam memelihara
keamanan di laut; dan (5) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan
negara.14 Kewenangan provinsi dibatasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan. 15 Daerah provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan
mandat tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan
pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas
pembantuan.16
Lalu, desentralisasi pengelolaan sumber daya di laut selain migas
dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/ atau daerah kabupaten/kota.
Dalam sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Perikanan
Tangkap, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membagi
Pemerintahan Konkuren, adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terbagi 3 kategori yaitu: (1) Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; (2) Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan (3) Urusan Pemerintahan Pilihan
(Pasal 11 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah). Terakhir, Urusan Pemerintahan Umum sebagai
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Lih:
Ibid. Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1).
11Ibid, Pasal 14 ayat (1).
12Pasal 14 Ayat (5) dan ayat (6).
13Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Sebelumnya dalam Pasal 18
ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tidak tegas menunjuk kepada daerah provinsi, tetapi dengan
luas memberi kewenangan kepada daerah yang memiliki wilayah laut untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut.
14Ibid, Pasal 27 ayat (2).
15Ibid, Pasal 27 ayat (3).
16Ibid, Pasal 28 ayat (2).
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kewenangan pengelolaan sumber daya di luar minyak dan gas antara
pemerintah pusat dan daerah provinsi dengan berdasar jarak 12 mil laut
(lihat tabel). Pemerintah provinsi berwenang untuk melakukan
pengaturan sumber daya di luar migas sepanjang 0 hingga 12 mil.
Pemerintah pusat berwenang dalam pengaturan terhadap sumber daya
diatas 12 mil laut.
Tabel 1
Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
No.
1.

2.

SUB URUSAN

PEMERINTAH
PUSAT

Kelautan,
a. Pengelolaan
Pesisir,
dan
ruang laut di
Pulau-Pulau
atas 12 mil dan
Kecil
strategis
nasional.
b. Penerbitan izin
pemanfaatan
ruang
laut
nasional.
Penerbitan izin
pemanfaatan
jenis
dan
genetik
(plasma
nutfah)
ikan
antarnegara.
Penetapan
jenis
ikan
yangdilindungi
dan
diatur
perdaganganny
a
secara
internasional.
c. Penetapan
kawasan
konservasi.
d. Database
pesisir
dan
pulau-pulau
kecil.
Perikanan
a. Pengelolaan

DAERAH
PROVINSI

Formatted: Font: 12 pt
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA

a. Pengelolaan
ruang
laut
sampai dengan
12 mil di luar
minyak dan gas
bumi.
b. Penerbitan izin
dan
pemanfaatan
ruang laut di
bawah 12 mil di
luar minyak dan
gas bumi.
c. Pemberdayaan
masyarakat
pesisir
dan
pulau-pulau
kecil.

a. Pengelolaan

Formatted: Font: 12 pt

a. PemberdayaanFormatted: Font: 12 pt
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No.

SUB URUSAN
Tangkap

PEMERINTAH
PUSAT

DAERAH
PROVINSI

penangkapan
ikan di wilayah
laut di atas 12
mil.
b. Estimasi stok
ikan nasional
dan
jumlah
tangkapan ikan
yang
diperbolehkan
(JTB).
c. Penerbitan izin
usaha
perikanan
tangkap untuk:
a.
kapal
perikanan
berukuran di
atas 30 Gross
Tonase (GT);
dan
b. di
bawah
30
Gross Tonase
(GT)
yang
menggunakan
modal
asing
dan/atau
tenaga
kerja
asing.
d. Penetapan
lokasi
pembangunan
dan
pengelolaan
pelabuhan
perikanan
nasional
dan
internasional.
e. Penerbitan izin
pengadaan
kapal
penangkap

penangkapan
ikan di wilayah
laut
sampai
dengan 12 mil.
b. Penerbitan izin
usaha
perikanan
tangkap untuk
kapal perikanan
berukuran
di
atas
5
GT
sampai dengan
30 GT.
c. Penetapan lokasi
pembangunan
serta
pengelolaan
pelabuhan
perikanan
provinsi.
d. Penerbitan izin
pengadaan
kapal
penangkap ikan
dan
kapal
pengangkut
ikan
dengan
ukuran di atas 5
GT
sampai
dengan 30 GT.
e. Pendaftaran
kapal perikanan
di atas 5 GT
sampai dengan
30 GT.
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DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
nelayan kecil
dalam Daerah
kabupaten/kot
a.
b. Pengelolaan
dan
penyelenggara
an
Tempat
Pelelangan
Ikan (TPI).
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No.

3.

4.

SUB URUSAN

PEMERINTAH
PUSAT

ikan dan kapal
pengangkut
ikan
dengan
ukuran di atas
30 GT.
f. Pendaftaran
kapal
perikanan di
atas 30 GT.
Perikanan
a. Sertifikasi dan
Budidaya
izin
edar
obat/dan
pakan ikan.
b. Penerbitan izin
pemasukan
ikan dari luar
negeri
dan
pengeluaran
ikan hidup dari
wilayah
Republik
Indonesia.
c. Penerbitan Izin
Usaha
Perikanan
(IUP) di bidang
pembudidayaa
n ikan lintas
Daerah
provinsi
dan/atau yang
menggunakan
tenaga
kerja
asing.
Pengawasan
Pengawasan
Sumber Daya sumber
daya
Kelautan dan kelautan
dan
Perikanan
perikanan di atas
12 mil, strategis
nasional
dan
ruang
laut
tertentu.

DAERAH
PROVINSI
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Penerbitan IUP di a. Penerbitan Formatted: Font: 12 pt
bidang
IUP di bidang
pembudidayaan
pembudidaya
ikan
yang
an ikan yang
usahanya
lintas
usahanya
Daerah
dalam
1
kabupaten/kota
(satu) Daerah
dalam 1 (satu)
kabupaten/k
Daerah provinsi.
ota.
b. Pemberdayaa
n usahakecil
pembudidaya
an ikan.
c. Pengelolaan
pembudidaya
an ikan.

Pengawasan
sumber
daya
kelautan
dan
perikanan sampai
dengan 12 mil.

Formatted: Font: 12 pt

19

No.
5.

6.

7.

SUB URUSAN

PEMERINTAH
PUSAT

Pengolahan
a. Standardisasi
dan Pemasaran
dan sertifikasi
pengolahan
hasil
perikanan.
b. Penerbitan izin
pemasukan
hasil perikanan
konsumsi dan
nonkonsumsi
ke
dalam
wilayah
Republik
Indonesia.
c. Penerbitan izin
usaha
pemasaran dan
pengolahan
hasil perikanan
lintas Daerah
provinsi
dan
lintas negara.
Karantina Ikan, Penyelenggaraan
Pengendalian
karantina ikan,
Mutu
dan pengendalian
Keamanan
mutu
dan
Hasil
keamanan hasil
Perikanan
perikanan.
Pengembangan a. Penyelenggaraa
SDM
n penyuluhan
Masyarakat
perikanan
Kelautan
nasional.
dan Perikanan b. Akreditasi dan
sertifikasi
penyuluh
perikanan.
c. Peningkatan
kapasitas SDM
masyarakat
kelautan
dan
perikanan.

DAERAH
PROVINSI
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Penerbitan
izin
usaha pemasaran
dan
pengolahan
hasil
perikanan
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
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Meski, pengaturan kewenangan pengelolaan telah ditegaskan dalam
Lampiran Y UU Pemda, pengaturan ini sulit ditindaklanjuti karena belum
diterbitkannya peraturan turunannya. Pasal 30 UU Pemda menyebutkan
ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah provinsi di laut dan
daerah provinsi yang berciri kepulauan diatur dengan peraturan
pemerintah.
Setidaknya terdeteksi 5 (lima) potensi masalah yang akan berkaitan
dengan penerapan dalam UU Pemerintah Daerah. Pertama, kemungkinan
terjadi konflik adalah dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah yang
sangat luas merujuk pada UU Perikanan. Terlebih jika diberlakukan
dikresi menteri (yang luas) dalam menyelesaikan persoalan di daerah.
Boleh jadi solusi yang dikeluarkan tidak mendapatkan penerimaan dari
daerah. Kedua, dalam pengelolaan wilayah pesisir, daerah dimandatkan
untuk menetapkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Namun dengan ditariknya mandat pengelolaan wilayah pesisir
kepada pemerintah provinsi menimbulkan masalah tarik menarik
kepentingan antara daerah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini
menjadi sangat relevan mendapat perhatian di tengah maraknya proses
penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketiga,
Pengaturan desentralisasi dalam UU Pemerintah Daerah berpotensi
menimbulkan konflik pengaturan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
berdasarkan UU Perikanan dan perencanaan pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil berdasarkan UU PWP3K. Konflik pengaturan dapat
terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan
antarpemerintah daerah. Konflik dapat muncul terkait kewenangan
pengelolaan sumber daya antara masing-masing badan pemerintahan.
Itulah sebabnya pemerintah berkepentingan memastikan kewenangan
pengelolaan. Kelima, di sisi lain terjadi keterbatasan akses dari wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil ke pusat-pusat pemerintahan (provinsi dan
pusat) berpotensi memperparah ketidakefektifan pengelolaan perikanan,
khususnya di kawasan remote area (wilayah yang tidak mudah diakses).
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BAB III
Politik Hukum
Pembentukan Perundang-Undangan di Sektor Perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,
maka pembangunan kelautan harus diarahkan pada upaya mendukung
ekonomi kelautan, pertahanan keamanan dan budaya maritim.Dari
perspektif ekonomi kelautan, salah satu bidang yang memegang peranan
penting untuk mendukung terwujudnya visi tersebut adalah bidang
perikanan.Bidang perikanan yang dimaksud dalam hal ini tidak terbatas pada
perikanan tangkap, melainkan meliputi juga perikanan budidaya, industri
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan
serta industri dan jasa terkait. Peran bidang perikanan dalam mendukung
perekonomian dapat dilihat dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2013 yang menunjukkan dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh
sebesar 3,5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor
perikanan. Adapun pada tahun 2016 sektor perikanan ditargetkan : 1)
meningkat nilai PDBnya sebesar 7,2 persen per tahun, 2) meningkat nilai
ekspornya hasil perikanan menjadi USD 9,5 miliar tahun 2019 dan 3)
meningkat produk olahan hasil perikanan menjadi 6,8 juta ton tahun 2019.
Pencapaian target tersebut dapat terhambat, mengingat sampai saat ini
sektor perikanan masih terbelenggu beberapa permasalahan klasik
diantaranya peraturan perundang-undangan yang bermasalah baik dari sisi
proses pembentukan maupun substansinya.
Sebagai gambaran pada periode 2010-2014, DPR bersama dengan
pemerintah menyepakati 260 RUU sebagai Prolegnas Jangka Menengah. Dari
260 RUU tersebut, hanya terdapat 7 (tujuh) RUU atau sekitar 2,7% yang
berkaitan erat dengan sektor perikanan dan diusulkan akan diubah. Adapun
realisasi terhadap 7 (tujuh) RUU tersebut, hanya 2 RUU yang berhasil
disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Data ini memberikan gambaran awal bahwa
arah politik hukum pembentukan perundang-undangan antara DPR bersama
Pemerintah dalam kurun waktu 2010-2014 belum berpihak pada upaya
mewujudkan percepatan pembangunan dibidang perikanan. Walaupun
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demikian, usaha DPR bersama pemerintah menuntaskan pembahasan dan
mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada
tahun 2014, tetap harus diapresiasi dan dipandang sebagai sebagai
komitmen yang dapat membantu perbaikan sektor perikanan. Dalam konteks
kepentingan nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menjadi
wahana yang sangat kondusif dalam memperkokoh jati diri Indonesia
sebagai negara maritim dalam rangka mewujudkan negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Dalam
penyusunannya undang-undang tentang kelautan diarahkan untuk
memenuhi dua syarat substantif sebagai necessary condition dan satu syarat
politik sebagai sufficient condition. Hal ini karena pertama, norma-norma
pengaturan di dalam undang-undang tentang kelautan yang berbeda dan
belum diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang sudah
ada. Kedua, norma-norma tersebut harus dapat berfungsi sebagai rujukan
bagi norma-norma terkait yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang sudah ada. Dengan demikian, potensi benturan pengaturan
dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dapat
dihindarkan. Ketiga, terpenuhinya syarat politis melalui kelembagaan
Prolegnas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sedangkan pada periode Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019, DPR
bersama pemerintah telah menyepakati 160 RUU yang akan disusun selama
kurun waktu tersebut. Apabila dicermati, dari 160 RUU tersebut, hanya 5
RUU yang terkait sektor perikanan dan empat diantaranya merupakan
pengulangan (carry over) dari RUU yang sebelumnya telah diusulkan pada
periode 2010-2014 dan belum sempat diselesaikan. Untuk Prolegnas
Prioritas Tahun 2015, dari 38 RUU yang menjadi prioritas hanya 1 RUU yang
terkait dengan sektor perikanan yaitu RUU tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan.
Pada tingkatan Peraturan Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
Tahun 2015, diketahui bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang
diprioritaskan untuk ditetapkan pada tahun 2015 berjumlah 151 RPP. Dari
151 RPP tersebut, hanya 6 RPP yang berkaitan dengan sektor perikanan.
Dimana dari 6 RPP tersebut, 5 RPP merupakan peraturan pelaksanaan
amanat dari UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Hal ini berarti selama kurang lebih
kurun waktu 6 tahun, masih ada norma dalam Undang-Undang Nomor 31
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Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang belum dapat
dilaksanakan secara efektif akibat ketidakadaan peraturan pelaksana. Sampai
dengan Agustus 2015 ini, baru ada 1 RPP yang telah disahkan yaitu RPP
tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.17
Pada tingkatan peraturan presiden, sebagaimana tercantum dalam Kepres
No 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun
2015, jumlah RPerpres yang diprioritaskan untuk ditetapkan adalah 91
RPerpres. Dari 91 RPerpres tersebut, hanya 2 RPerpres yang arah
pengaturannya berkaitan dengan sektor perikanan dan sampai dengan saat
ini baru 1 RPP yang ditetapkan yaitu RPerpres tentang Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat
Nasional.
Apabila dikaji dari sisi perencanaan peraturan perundang-undangan,
sedikitnya jumlah realisasi RUU sektor perikanan yang disahkan berkaitan
erat dengan proses penentuan daftar judul yang tidak disertai ketersediaan
kelengkapan pendukung. Sedangkan seperti diketahui bersama untuk masuk
sebagai RUU dalam Prioritas Tahunan sebagai prakarsa pemerintah, Perpres
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan dalam Pasal 19 ayat (2) mensyaratkan
kesiapan teknis meliputi Naskah Akademik, surat keterangan penyelarasan
NA, RUU, Surat keterangan telah PAK dan Surat telah selesai harmonisasi.
Adapun bagi RUU yang menjadi prakarsa DPR disyaratkan telah memiliki
drat RUU dan Naskah Akademik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2012 tentang Penyusunan Prolegnas. Dengan
kata lain,target besar tidak disertai dengan persiapan yang matang.
Selain bermasalah dari sisi perencanaan, peraturan perundang-undangan
disektor perikanan juga bermasalah dari sisi substansi. Beberapa contoh
potensi tumpang tindih antara lain:
a) pengaturan industri pengolahan ikan yang didalamnya melibatkan dua
unsur kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan
Kementerian Perindustrian;
b) pengaturan pendaftaran kapal perikanan yang melibatkan Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c) pengaturan pemasaran ikan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan
17Hal

ini patut dijadikan pertanyaan terkait pengaturan RPP P tentang Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang telah ditetapkan ini dengan Judul RUU
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang masih dalam prioritas Tahun 2015.
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Perikanan dan Kementerian Perdagangan; atau
d) terkait surat ijin berlayar di pelabuhan yang melibatkan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan.
Persoalan ini berkaitan erat dengan posisi sektor perikanan yang bersifat
lintas kementerian dan multi sektoral sehingga membuat peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan rawan saling tumpah tindih
akibat gesekan kewenangan. Hal ini tentu akan berdampak pada terciptanya
ketidakpastian hukum. Salah satu contohnya adalah perbedaan pengaturan
kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 hanya menunjuk institusi Kepolisian dan PPNS tertentu yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir
dan PPK yang berkewenangan sebagai penyidik dalam hal terjadi tindak
pidana dibidang kelautan dan perikanan. Adapun Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 menentukan yang berwenang melakukan penyidikan adalah
Polisi, TNI AL dan PPNS. Dengan demikian, pengaturan yang berbeda antara
2 (dua) Undang-Undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
kedudukan TNI AL dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan
khususnya yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Terkait dengan banyaknya kewenangan antar kementerian/LPNK yang
saling beririsan dalam penyusunan peraturan perundang-undanganpada
sektor perikanan, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
mengatur bahwa penyusunan RUU yang diajukan oleh Presiden dilakukan
oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai
dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya18. Dalam Perpres No 87 Tahun
2014, pemrakarsa dimaknai menteri atau pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan usul

18Pasal

47 UU No.12 Tahun 2011. Demikian juga RPP dan RPerpres disiapkan oleh
Pemrakarsa
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.19 Batasan tugas Kementerian
Negara secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara adalah untuk menyelenggarakan urusan
tertentu 20 dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Penjabaran lebih lanjut mengenai ruang lingkup fungsi kementerian yang
menjalankan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan telah
ditetapkan dalam Perpres No 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Menurut Pasal 3 huruf a dan huruf b Perpres No 63 Tahun
2015, fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :
1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang
laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut,
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan
tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan
sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan
konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan
perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk
kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan
dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan.
Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang materi
muatannya masuk dalam lingkup fungsi tersebut diatas penyusunannya
disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun
19Pasal

1 angka 14 Perpres No 87 Tahun 2014
tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.32 Tahun 2008 meliputi :
1. urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan (pasal 5 ayat (1)).
2. urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan,
kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan,
pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi,
komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan
perikanan. (pasal 5 ayat (2)).
3. urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan
negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup,
ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah,
pariwisata,pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. (pasal 5 ayat (3)).

20Urusan
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Kementerian/LPNK lain berkedudukan sebagai stakeholder terkait yang
harus dilibatkan dalam proses penyusunan melalui keanggotaan Panitia
AntarKementerian (PAK)21. Pada PAK ini perlu ada koordinasi yang baik dan
efektif antar instansi pemerintah.
Dalam hal Kementerian/LPNK lain merasa berkeberatan terhadap penentuan
pemrakarsa, maka dapat diselesaikan pada waktu perencanaan penyusunan
peraturan perundang-undangan. Pada perencanaan RUU, setiap
Kementerian/LPNK akan diberi kesempatan memberi tanggapan atau
masukan terhadap konsep daftar RUU atau arah kerangka regulasi baik
untuk jangka menengah 22 atau prioritas tahunan 23 . Adapun untuk
perencanaan RPP, Kementerian/LPNK akan menerima daftar perencanaan
program dari Menteri Hukum dan HAM24 untuk selanjutnya Menteri Hukum
dan HAM akan menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian
dan/atau antarnonkementerian untuk membahas daftar tersebut.25 Prosedur
pelibatan Kementerian/LPNK dalam perencanaan Penyusunan PP berlaku
mutatis mutandis bagi penyusunan Perpres.
Dalam upaya mendukung perbaikan sektor perikanan, Indonesia masih
memiliki tugas terkait batas laut. Berdasarkan identifikasi, baru batas
maritim antara Indonesia dengan Australia yang telah lengkap disepakati.
Sementara batas maritim dengan negara tetangga lain baru dilakukan
penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas laut
wilayah. Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi
Indonesia
diperlukan
penetapan
batas-batas
maritim
secara
lengkap.Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut
Internasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut
(UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.
Implementasi dari ratifikasi tersebut adalah diperlukannya pengelolaan
terhadap batas maritim yang meliputi Batas Laut dengan negara tetangga
21 Pasal

45 ayat (3) Perpres 87 Tahun 2014 mengatur bahwa keanggotaan Panitia
Antarkementerian meliputi :
1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait
dengan substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang; dan
3. perancang Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari instansi Pemrakarsa.
22Pasal 12 ayat 4 Perpres 87 Tahun 2014
23Pasal 18 ayat 2 Perpres 87 Tahun 2014
24Pasal 28 ayat 2 Perpres 87 Tahun 2014
25Pasal 29 Perpres No 87 Tahun 2014
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dan Batas Laut dengan Laut Bebas. Adapun batas-batas maritim Republik
Indonesia dengan negara tetangga, mencakup Batas Laut Wilayah (Territorial
Sea), batas perairan ZEE, batas Dasar Laut atau Landas Kontinen. Belum
selesainya penentuan batas maritim antara pemerintah Indonesia dengan
negara tetangga menjadikan daerah perbatasan rawan konflik.
Penetapan batas maritim sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian
hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan kelautan, seperti
penegakan kedaulatan dan hukum di laut, perikanan, wisata bahari,
eksplorasi lepas pantai (off shore), transportasi laut dan lainnya.
Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia dengan beberapa Negara
tetangga menimbulkan permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan,
khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.Beberapa
kasus yang ada antara Indonesia dan Malaysia merupakan cerminan
rentannya perairan daerah perbatasan.Terjadi saling tangkap nelayan baik
dari Indonesia maupun Malaysia bahkan telah mengganggu hubungan
diplomatik kedua Negara.
Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera
diselesaikan dan disepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling
menangkap kapal atau saling klaim wilayah perairan. Sebagai Negara
kepulauan, Indonesia seharunya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut
dengan Negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk
menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat bisa terealisasi
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BAB IV
PERMASALAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN

Sektor perikanan memegang peranan sangat penting bagi ketahanan pangan
dan kelangsungan hidup sebagian penduduk dunia. Pada skala global, setiap
hari industri perikanan (tangkap dan budidaya) menyediakan lebih dari
400.000 ton ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penduduk dunia.26
Sektor ini juga melibatkan lebih dari 500 juta orang dimana 400 juta
diantaranya terlibat langsung dan sangat menggantungkan hidupnya pada
sektor ini.27
Pada skala nasional, sektor ini dalam setahun menyediakan sekitar 11 juta
ton ikan28, dimana kontribusi konsumsi protein ikan mencapai 47% dari total
konsumsi protein nasional29.Di Indonesia, sektor perikanan melibatkan 7.5
juta orang, yang terdiri dari nelayan tangkap sebanyak 2,9 juta jiwa30 dan
pembudidaya ikan sebanyak 4.6 juta jiwa31.
Ke depan sektor ini akan memegang peranan yang semakin penting, paling
tidak karena dua hal. Pertama, pertumbuhan penduduk Indonesia yang
cenderung terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hasil proyeksi
BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dua puluh tahun
mendatang (2035) akan mencapai 305,6 jiwa32 atau meningkat 78% dari
tahun 2010. Ledakan penduduk tersebut akan melipatgandakan kebutuhan
akan sumber nutrisi yang harus dipenuhi. Kedua, sumber-sumber pangan
26Food

and Organization Bureau, The Post-2015 Development Agenda and the Millennium
Development Goals. 2015. http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/fisheriesaquaculture-oceans-seas/en/
27Lihat http://www.worldfishcenter.org/wfcms/HQ/article.aspx?ID=684.
28 KKP dalam Angka 2014. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014.
29Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Usulkan
Hari Ikan Nasional Untuk Mendukung Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Indonesia. 2012.
30Jumlah ini mencakup nelayan yang melakukan penangkapan di laut dan diperairan umum.
Lihat KKP dalam Angka 2014. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014. Sumber lain menyebutkan bahwa jumlah
nelayan Indonesia adalah 2.17 juta jiwa (tidak termasuk nelayan yang melakukan
penangkapan di perairan umum). Lihat hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013
Badan Pusat Statistik.
31 KKP dalam Angka 2014. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014.
32Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 20102035. Jakarta. 2013. Hal 23.
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berbasis daratan memiliki kecenderungan semakin menurun, antara lain
karena faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan
pemukiman, serta ancaman perubahan iklim. Di samping itu ada trend di
negara-negara maju dan juga Indonesia dimana masyarakat cenderung
beralih dari mengkonsumsi red meat ke white meat33.
Permasalahannya kemudian, sejauhmana sektor ini dapat diharapkan untuk
memenuhi peran pentingnya tersebut ke depan? Di sini kita dihadapkan pada
sejumlah permasalahan, baik pada tataran teknis pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya ikan, maupun pada tataran kebijakan dan
peraturan perundang-undangannya. Uraian Pembahasan pada Bab ini akan
difokuskan untuk memotret dan menganalisis kondisi kekinian serta
permasalahan dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan, khususnya perikanan tangkap.
1. Sistem Kebijakan Perikanan Yang Berkelanjutan
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu
dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan
mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu
memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk
sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Walaupun sumber daya ikan dapat dimanfaatkan untuk sebesarbesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan
sumber daya ikan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan
bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan
harus dilakukan secara seimbang dan memperhatikan daya dukungnya
serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.
Berbagai instrumen hukum internasional telah mengamanatkan dan
memberi dasar pengaturan mengenai pengelolaan perikanan yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konvensi Hukum Laut
Internasional (UNCLOS) 1982 telah memberi mandat kepada negara
pantai untuk melakukan kajian sediaan sumberdaya ikan. Ketentuanketentuan dalam UNCLOS mengharuskan negara pantai untuk
mengambil tindakan pengelolaan berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang
tersedia (the best scientific evidence available) untuk memastikan agar
stok ikan berada pada posisi yang tidak melampaui Maximum Sustainable
33http://core.ac.uk/download/pdf/12354265.pdf
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Yield (MSY). Demikian juga dengan Code of Conduct for Responsible
Fisheries (CCRF) yang disetujui oleh seluruh peserta Konferensi FAO
tahun 1995 menyebutkan bahwa semua negara harus mengerahkan
segala upaya untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan
untuk kegiatan kajian sediaan sumber daya ikan.
Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 45
Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan, selain
untuk mengambil manfaat dari sumberdaya ikan secara ekonomis,
adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut.34 Untuk itu,
Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan antara lain untuk menetapkan potensi sediaan sumber
daya ikan, alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang
diperbolehkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia(WPPNRI) 35 yang dalam pelaksanaanya, Menteri mendapat
rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan36.
Pada tataran praktis, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan perlunya pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan,37 faktanya kondisi sumberdaya ikan di
sebagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPPNRI) dalam kondisi overfishing. Hasil kajian sementara status
tingkat pemanfaatan sumberdayaikan yang dilakukan Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikanan menunjukan bahwa 39.7% dari sumberdaya perikanan
WPPNRI mengalami fully fished, 26.6% over fished dan hanya menyisakan
33.8% pada tingkat underfished (lihat Tabel 2)

34Pasal

3 huruf i Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No 45 Tahun 2009
35Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang
No 45 Tahun 2009
36Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 45 Tahun 2009
37Dalam hal ini pengelolaan perikanan harus dimaknai sebagai suatu yang
bersifat
multidimensional yang mencakup aspek ekologi (sumberdaya dan habitatnya), aspek
ekonomi (pendapatan nelayan, penyerapan tenaga kerja, penerimaan pemerintah), aspek
teknologi (kapal dan alat penangkap ikan), aspek sosial (nelayan dan masyarakat), dan
aspek etika (cara dan dampak dari pengelolaan).
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Tabel 2
Status Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Jenis Tertentu
Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Formatted: Font: Cambria, 12 pt
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Belum efektifnya pengelolaan perikanan berkelanjutan antara lain
disebabkan oleh lemahnya sistem data perikanan, baik berupa data hasil
tangkapan, maupun data kapasitas tangkapan. Kekakuratan data
perikanan masih jauh dari memadai dan diragukan validitasnya,
sehingga sulit dijadikan sebagai acuan dalam menentukan alolasi
pemberian izin usaha perikanan.
a. Data hasil tangkapan
Data hasil tangkapan memegang peranan penting dalam pengelolaan
perikanan, karena merupakan rujukan utama dalam menentukan
pengambilan kebijakan terkait penentuan alokasi izin usaha
perikanan. Saat ini pendataan perikanan tangkap belum
dilaksankaan secara tepat, cepat dan efisien dan masih parsial.
Penyebabnya utamanya adalah belum adanya sistem basis data
yang
komprehensif dan terintegrasi. Selain itu juga karena
terbatasnya sumberdaya manusia pengelola data perikanan tangkap
dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk
pengelolaan sistem basis data dan informasi perikanan tangkap.
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Dampak yang dihasilkan dari ketidakakuratan data perikanan
tangkap adalah terciptanya rumusan kebijakan pembangunan
perikanan tangkap yang tidak tepat sasaran, sehingga menghasilkan
pengelolaan yang salah. Disamping itu, ketidaktepatan data dan
informasi perikanan tangkap juga berdampak pada investasi bidang
perikanan tangkap yang tidak tepat, sebagai contoh kesalahan dalam
penentuan lokasi pelabuhan perikanan, penentuan jumlah alokasi
kapal ikan dan sebagainya.
Terkait ketidakakuratan data perikanan tangkap, terdapat sejumlah
kelemahan, antara lain berkenaan dengan instrumen pengumpulan
data serta fungsi kontrol pelabuhan yang belum efektif. Sejauh ini,
pengumpulan data perikanan dilakukan melalui instrumen log book
dan observer. Ketentuan mengenai log book diatur dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2013 tentang
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dan Peraturan Menteri
kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMENKP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan, dimana berdasarkan
kedua peraturan menteri tersebut, syahbandar atau petugas log
bookmemiliki tugas untuk memeriksa log book penangkapan ikan.
Kelamahan dari kedua peraturan menteri tersebut adalah tidak
adanya mekanisme pemberian sanksi bagi syahbandar atau petugas
log book apabila mereka tidak melaksanakan tugas secara cermat
sebagaimana mestinya. Faktanya, dilapangan masih sering ditemui
dimana pemeriksaan data log bookuntuk memastikan kesesuaian
antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil
tangkapan, dan kesesuaian antara periode waktu operasi
penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan dilakukan
alakadarnya, bahkan ketika ada suatu ketidak sesuaian, ikan hasil
tangkapan masih tetap bisa didaratkan.
Persoalan lain adalah sistem input yang masih manual sehingga
input data ke sistem informasi log book penangkapan ikan (SILOPI)
sering mengalami kendala, laporan observer belum terintegrasi
dengan log book dan SILOPI, serta jumlah observer yang masih
terbatas dan persebarannya belum merata. Dari 430 observer, 56
orang di Sumatera, 157 orang di Jawa, 2 orang di Kalimantan, 18
orang di Bali dan NTT, 65 orang di Sulawesi, 93 orang di Ambon, dan
12 orang di Papua.
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Terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban mengisi dan
menyerahkan data log book dengan benar/valid, Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMENKP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan tidak memberikan
kewenangan kepada petugas untuk memberikan tindakan atau
sanksi. Sementara dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikananmeskipun diatur mengenai penjatuhan sanksi terhadap
nakhoda yang tidak menyerahkan log book, namun, penerapan
sanksi ini relatif tidak berjalan, karena belum adanya SOP
penanganan pelanggaran oleh Syahbandar di Pelabuhan.
Di bidang perikanan, pelaksanaan fungsi kontrol pelabuhan saat ini
masih relatif lemah, hal mana salah satunya diakibatkan adanya
celah bagi pelaku usaha perikanan untuk menghindari pelabuhanpelabuhan
pemerintah
dengan
mendirikan
sendiri
pelabuhan/terminal khusus di dalam kawasan perusahaan. Praktek
selama ini menunjukan pendirian pelabuhan/terminal khusus oleh
perusahaan perikanan tidak disertai dengan hadirnya aparat
pemerintah yang melakukan pengawasan secara memadai karena
tidak adanya fasilitas bagai petugas syahbandar, imigrasi, be cukai,
dan karantina. Akibatnya, pelabuhan/terminal khusus ini menjadi
celah bagi keluar masuknya ABK asing, pintu bagi keluar masuknya
ikan secara ilegal/unreported. Karena itu, khusus untuk bidang
perikanan, keberadaan pelabuhan/terminal khusus harus ditinjau
kembali. Kalaupun keberadaan pelabuhan/terminal khusus ini akan
tetap dipertahankan, maka pengaturan dan mekanisme pengawasan
di terminal khusus harus ditingkatkan.
Penguatan fungsi kontrol juga perlu didukung dengan ketersediaan
instrumen hukum yang memadai. Sejauh ini instrumen hukum yang
mengatur
fungsi kontrol pelabuhan masih belum memadai.
Meskipun indonesia telah menandatangani Agreement on Port State
Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, unreported, and
Unregulated Fishing pada tanggal 22 November 2009n namun hingga
saat ini belum meratifikasi Agreement tersebut. Agreement ini sangat
penting bagi Indonesia untuk lebih mengefektifkan upaya dan
kerjasama pencegahan, penghalangan, dan pembernatasan IUU
Fishing melalui penerapan ketentuan negara pelabuhan secara
efektif, memperkuat mekanisme pengawasan perikanan di
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pelabuhan, sekaligus menunjukan komitmen Indonesia sebagai
negara yang bertanggung jawab dalam mewujudkan perikanan
internasional yang berkelanjutan.
b. Data kapasitas tangkapan
Kapasitas tangkapan (fishing capacity) merupakan faktor penting
yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan perikanan.
Degradasi sumber daya ikan di WPPNRI saat ini antara lain
disebabkan oleh adanya kelebihan kapasitas tangkapan
(overcapacity) yang dalamtiga dekade terakhirmeningkat hampir
600%. Karena itu, untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
diperlukan adanya kebijakan dan regulasi yang dapat mengontrol
dan mengelola secara efektif kapasitas tangkapan di WPPNRI.
Terkait data kapasitas tangkapan, terdapat sejumlah permasalahan
yang dihadapi, yaitu menyangkut pendataan ukuran kapal, serta
kebijakan pengendalian kapasitas tangkapan itu sendiri.
1) Pendataan ukuran kapal
Terkait dengan pendataan ukuran kapal, salah satu kelemahan
adalah sering terjadinya pemalsuan dokumen saat pendaftaran
kapal. Dilapangan pemohon/pemilik kapal sering memalsukan
dokumen kapal pada saat mendaftarkan kapal mereka. Hal
tersebut bisa terjadi karena regulasi yang mengatur mengenai
pendaftaran kapal relatif longgar dan tidak memberikan
perintah yang tegas kepada petugas yang berwenang untuk
menguji kebenaran materil dari dokumen yang diajukan oleh
pemohon/pemilik kapal.
Apabila kita perhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, khususnya Pasal 25
disebutkan bahwa dalam rangka pendaftaran kapal, pejabat
pendaftar dan pencatat balik nama kapal tidak bertanggung
jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh
pemilik kapal. Penjelasan pasal tersebut selanjutnya
menyebutkan bahwa walaupun kebenaran materil dokumen
merupakan tanggung jawab pemilik, bila diperlukan Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dapat meneliti
kebenaran formil dari dokumen yang diajukan oleh Pemilik.
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Berdasarkan pengaturan di atas, jelas bahwa Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Balik Nama Kapal hanya dapat menguji kebenaran
formil dari dokumen yang diajukan pemohon/pemilik kapal,
tidak sampai menguji kebenaran materil dari dokumen tersebut.
Kelemahan regulasi pendaftaran kapal tersebut pada akhirnya
menyebabkan terjadinya banyak persoalan seperti kapal
berbendera ganda, duplikasi izin, markdown ukuran kapal,
ketidaksesuaian dokumen dengan fisik kapal, dll.
Adanya kapal berbendera ganda ini terjadi pada kapal-kapal exasing yang didaftarkan di Indonesia, dimana kapal tersebut tidak
benar-benar telah menghapus status bendera negara asalnya.
Dalam banyak kasus, terjadi pemalsuan deletion certificate,
sehingga pada saat didaftarkan di Indonesia, kapal tersebut
memiliki dua bendera. Persoalannya kembali kepada ketentuan
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan dimana Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama
Kapal tidak mempunyai kewajiban untuk menguji kebenaran
materil dari dokumen deletion certificate yang disampaikan oleh
pempohon/pemilik kapal.
Terkait kasus markdown ukuran kapal, hasil temuan Stasiun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan
tahun 2011-2012 menunjukan bahwa dari 226 kapal perikanan
terdapat 72 kapal berukuran ≤30GT, dan 154 kapal berukuran
30 GT. Setelah dilakukan pengukuran ulang, semua kapal
tersebut tidak sesuai dengan dengan kenyataannya. Dari 226
kapal, 215 tidak sesuai ukuran sebenarnya, umumnya terjadi
markdown dengan tujuan untuk menghindari izin pusat. Dalam
hal ini, terdapat wacana untuk mengembalikan Pungutan Hasil
Perikanan (PHP) dan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)
menjadi berbasis hasil tangkapan (bukan ukuran GT kapal).
Namun demikian, belajar dari pengalaman sebelumnya, efektif
tidaknya mekanisme yang diusulkan tersebut juga sangat
bergantung pada sejauhmana pengawasan terhadap kapal
tersebut dalam melaporkan hasil tangkapan mereka.
Karena itu, untuk memperbaiki sistem pendaftaran kapal
perikanan diperlukan adanya regulasi yang mewajibkan Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal untuk melakukan
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pemeriksaan secara detail, baik secara formal maupun materil
terhadap dokumen yang diajukan oleh pemohon/pemilik kapal.
Untuk menghindari terjadinya markdown diperlukan adanya
pengaturan yang memperketat persyaratan (seperti harus
adanya foto lengkap kapal pada saat pertama kali didaftarkan)
serta memperketat mekanisme pengawasan, baik pada saat
pendaftaran awal maupun pasca pendaftaran.
2) Subsidi perikanan
Kegagalan dalam melakukan kontrol terhadap fishing capacity
juga disebabkan oleh belum terarahnya kebijakan pemerintah
dalam memberikan subsidi perikanan, khususnya yang
mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan fishing
capacity. Indonesia termasuk negara yang memberikan subsidi
terhadap industri perikanannya. Dilihat dari tingkat resikonya,
subsidi perikanan di Indonesia dapat dibagi dalam lima kategori,
yaitu very high38, high39, moderate40, low41, dan likely to be
positif.42Berdasarkan kategori tersebut, porsi terbesar diwakili
oleh subsidi perikanan dalam kategori moderat (84.5%),
selanjutnya diikuti oleh subsidi perikanan dalam kategori very
high (6.1%), high (5.2%), low (2.8%) dan terakhir likely tobe
positive sebesar 1.2%)

.
38Very

high, yaitu subsidi perikanan dengan tingkat resiko yang sangat tinggi (subsidi
yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas, biaya operasi, dan
pengembangan perikanan)
39High, yaitu subsidi perikanan dengan tingkat resiko tinggi (akses terhadap modal)
40Moderate, yaitu subsidi perikanan dengan tingkat resiko sedang (subsidi infrastruktur,
promosi dan pemasaran, peningkatan keahlian di bidang perikanan, dan jejaring
pengaman sosial)
41Low, yaitu subsidi perikanan dengan tingkat resiko yang rendah (keahlian yang
berpengaruh pada pertambahan nilai dan nilai tambah dari perlengkapan dan aktifitas)
42Likely to be positif, yaitu subsidi perikanan dengan tingkat resiko yang hampir tidak
ada (konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya)
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Subsidi Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Seperti telah dijelaskan di muka, untuk menjaga pelestarian
sumberdaya perikanan diperlukan adanya kebijakan dan
regulasi yang dapat mengontrol dan mengelola secara efektif
kapasitas tangkapan di WPPNRI. Sayangnya, belum ada regulasi
yang secara tegas mengatur mengenai bagaimana kebijakan
pemerintah terkait subsidi perikanan, termasuk dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Karena itu kedepan diperlukan adanya suatu pengaturan yang
tegas mengenai subsidi perikanan agar fishing capacity dapat
dikontrol dan dikendalikan.
3)

Open acceess
Sistem perizinan saat ini masih memiliki kelemahan dan perlu
dievaluasi agar menjadi alat kontrol/pengendali yang optimal
dalam mengelola fishing capacity sehingga tidak mengancam
kelestarian sumberdaya. Kita harus mulai kembali meninjau
sistem perizinan saat ini yang berbasis quasi-open access, yang
menempatkan sumberdaya ikan sebagai common proverty
sehingga semua orang mampunyai akses yang sama tanpa
mendapatkan insentif untuk menjaga kelestariannya.
Perizinan yang berbasis hak atau right-based access
(pengalokasian hak pemanfaatan secara formal) adalah
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alternatif yang perlu dijajaki43 Penataan sistem perizinan juga
harus diikuti dengan perbaikan sistem data perikanan yang lebih
memadai. Selama ini sistem data perikanan menjadi titik lemah
dalam pengelolaan perikanan, padahal data perikanan yang
akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan,
termasuk perizinan. Dengan mengambil langkah-langkah
tersebut di atas, diharapkan visi pengelolaan perikanan ke depan
lebih berorientasi jangka panjang dan tidak lagi berientasi
jangka pendek yang mengedepankan capaian tingkat produksi
tanpa diimbangi dengan upaya pelestariannya.
2. Kewenangan Pengelolaan Perikanan di Daerah
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar
terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Urusan
kelautan dan perikanan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota
beralih menjadi urusan pemerintah provinsi. Peralihan sebagian besar
urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi
tersebut berdampak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
kelautan dan perikanan.
Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, beberapa perubahan terhadap peraturan
perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan antara lain:
1. Penghapusan kewenangan Bupati/wali kota memberikan dan
mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Perairan
Pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 1
Tahun 2014.44

43Referensi

mengenai konsep pemberdayaan dapat dibaca di Iwan J. Azis, dkk. Pembangunan
Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. Kepustakaan Populer Gramedia, 2010. Hal.
370.
44Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No.
1 Tahun 2014
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2. Penghapusan kewenangan Kabupaten/Kota dalam menilai usulan
inisiatif calon kawasan konservasi dalam Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan
Kawasan Konservasi Perairan.45
3. Penghapusan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi perairan
oleh pemerintah kabupaten/kota, di perairan laut 1/3 (sepertiga)
dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi dalam Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya
Ikan.46
4. Penghapusan kewenangan Bupati/Walikota mengeluarkan izin
penangkapan ikan di kawasan konservasi dalam Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya
Ikan47
5. Penghapusan kewenangan Bupati untuk menerbitkan IUP, SPI, dan
SIKPI sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2002 tentang Usaha Perikanan.48
6. Penghapusan kewenangan Bupati/walikota untuk menerbitkan SIUP,
SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan
10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah
administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat
kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan
modal asing dan/atau tenaga kerja asing, serta kewenangan
Bupati/walikota untuk menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal untuk
nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling
besar 5 GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.49
3. Ketersediaan Armada Perikanan
Saat ini, sebagian besar kapal yang digunakan untuk operasi
penangkapan ikan adalah kapal kayu dengan ukuran kurang dari 30 GT.
Ukuran kapal yang kecil tersebut membuat daya jelajah kapal nelayan
45Pasal

9 ayat (2) Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan
Konservasi Perairan
46Pasal 16 ayat (3) PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
47Pasal 31 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
48Pasal 13 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
49Pasal 14 ayat (4) Permen KP No. Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di
WPP-NRI

40

terbatas dan tidak mampu hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Ketika kebijakan pembekuan izin usaha kapal asing di wilayah ZEE
dilakukan, wilayah ZEE kosong dari kapal penangkap ikan. Hal ini
menunjukkan bahwa selama ini kapal penangkap ikan nasional atau
armada nasional selama ini tidak pernah beroperasi diwilayah perairan
tersebut. Olehkarena itu, sudah saatnya kapasitas armada penangkapan
ikan di Indonesia ditingkatkan agar dapat menjangkau daerah
penangkapan yang lebih jauh lagi.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan armada perikanan
berskala besar adalah tidak kompetitifnya industri galangan kapal
nasional serta terbatasnya infrastruktur pelabuhan perikanan berstandar
internasional untuk armada kapal perikanan di atas 30 GT.
Saat ini, terdapat 198 industri galangan kapal di Indonesia yang tersebar
diberbagai wilayah. Yakni, dengan presentase 37% berada di Pulau Jawa,
26% di bagian Pulau Sumatera, 25% berada di Kalimantan dan sisanya
sebesar 12% berada di daerah Indonesia TimurDari jumlah 198
perusahaan, terdapat empat perusahaan negara, yaitu PT Industri Kapal
Indonesia yang berlokasi di Makassar, PT Dok dan Perkapalan Koja
Bahari di Jakarta, PT PAL Indonesia di Surabaya, serta PT Dok &
Perkapalan di Surabaya.
Industri galangan kapal nasional belum ditunjang oleh SDM profesional
yang memadai, birokrasi dan perizinan galangan kapal Indonesia yang
relatif memakan waktu lebih lama, serta kebijakan fiskal yang belum
mendukung industri ini. Selama ini pajak beas masuk untuk impor
komponen dan peralatan kapal sebesar 5-10 %, padahal hampir 75
persen komponen dan peralatan untuk membangun kapal masih harus
diimpor.
Terkait dengan kebijakan fiskal, untuk membangkitkan galangan kapal
nasional, pemerintah telah menerbitkan insentif untuk industri galangan
kapal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut dan
pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ketentuan itu tertuang
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2015 tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Langkah ini
diperlukan untuk mendongkrak kapasitas industri kapal dalam negeri
yang selama ini terbebani beban fiskal. Disamping itu, pemerintah juga
saat ini sudah menyediakan program bea masuk ditanggung
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pemerintah
(BMDTP), meskipun program ini masih perlu
disempurnakan terutama dari sisi kecepatan dan kemudahan
prosedurnya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh industri perkapalan.
Pengembangan armada perikanan berskala besar juga terhambat oleh
infrastruktur pelabuhan berstandar internasional dengan segala fasilitas
penunjangnya, termasuk cold storage dan stasiun pengisian bahan bakar
bunker (SPBB). Saat ini Indonesia baru mempunyai 5 Pelabuhan
Perikanan Samudera (PPS) dan 10 Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN). Bila dilihat rasio pelabuhan dengan panjang garis pantai,
Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain. Jepang dengan panjang
pantai 34.000 km memiliki 3.000 pelabuhan perikanan, atau satu
pelabuhan perikanan tiap 11 km garis pantai. Thailand dengan panjang
pantai 2.600 km mempunyai 52 pelabuhan perikanan, atau satu
pelabuhan perikanan tiap 50 km garis pantai.
Dalam rangka pengembangan armada perikanan, Pemerintah melalui
Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) berencana menggandeng PT.
PAL untuk membangun kapal perikanan tangkap sekurang-kurangnya
3000 unit per tahun yang akan mulai 2016 hingga 2019 dengan ukuran
mulai dari 5 Gross Ton (GT), 500 GT, hingga 1.000 GT. Program
pengadaan 3000 armada kapal ini tentunya harus terintegrasi Rencana
Pengelolaan Perikanan (RPP), utamanya terkait dengan keseimbangan
distribusi kapal antara kawasan barat dan timur Indonesia, serta antara
wilayah di bawah dan di atas 12 mil laut.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Perikanan
Dalam praktek ditemukan beberapa permasalahan hukum yang
berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pengawasan dan
penegakan hukum di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain
berkenaan dengan overlap kewenangan antar instansi penegak hukum,
penyusunan peraturan kurang memperhatikan aspek harmonisasi,
penormaan yang sangat kabur/samar, belum diadopsinya prinsip
pertangungjawaban korporasi secara utuh, perumusan ketentuan
pidanayang tidak sejalan dengan prinsip pembetukan peraturan
perundang-undangan yang baik, serta adanya swa-regulasi yang
dilakukan oleh lembaga yudikatif tidak jarang justru kontraproduktif
dan menimbulkan permasalahan baru.
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a. Overlap kewenangan antar instansi penegak hukum
Permasalahan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana di bidang
perikanan tidak dapat dilepaskan dari beragamnya penegak hukum
yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan
tidakan pro justitia, yang terkadang menjadi kontra produktif dengan
upaya penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kompleksitas
mengenai hal ini berpangkal tolak dari adanya suatu pemasalahan
hukum yang timbul berkenaan dengan kewenangan penegakan
hukum tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul
penekanannya pada “sengketa kewenangan penegakan hukum di
laut” karena berkenaan dengan bagaimana penyelesaian perkara
pidana dibidang kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh
proses dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga
akar persoalannya justru pada carut marut perumusan kewenangan
penegak hukum dalam bidang ini.
Dalam sistem peradilan pidana tidak tertutup kemungkinan
terjadinya sengketa wewenang penegakan hukum. Hanya design
sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya mengatur “sengketa
wewenang mengadili” diantara peradilan (kompetensi absolut) atau
pengadilan (kompetensi relatif) yang ada, tetapi tidak menentukan
secara tersendiri apabila sengketa terjadi dalam tingkat-tingkat
pemeriksaan lainnya.
Merebaknya diversifikasi instansi penegakan hukum (agent of law
enforcement) melalui berbagai undang-undang diluar KUHAP,
memicu merebaknya sengketa wewenang penegakan hukum pada
tahap pre-adjudication, seperti sengketa wewenang penyelidikan dan
penyidikan.
Pada dasarnya kemungkinan sengketa wewenang penyidikan tindak
pidana dapat terjadi berdasarkan tiga kriteria dasar, yaitu:
berdasarkan kualifikasi tindak pidananya, berdasarkan tempat
dilakukan tindak pidananya dan berdasarkan orang yang melakukan
tindak pidana.
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Sengketa wewenang penegakan hukum berupa penyidikan
berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang terjadi, timbul
karenakebijakan legislatif yang menentapkan suatu tindak pidana
menjadi kewenangan beberapa instansi sekaligus, baik oleh beberapa
undang-undang maupun dalam satu undang-undang. Misalnya,
terbuka kemungkinan sengketa wewenang penyidikan tindak pidana
korupsi, antara Polri, TNI AL, dan PPNS Perikanan. Konflik dapat
terjadi karena lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan
penyidikan terhadap tindak pidana yang sama.
Pada dasarnya, harus dihindari adanya penetapan oleh undangundang yang memberikan kewenangan kepada berbagai instansi
penegak untuk dapat menyidik suatu tindak pidana yang sama,
kecuali dapat ditentukan kriteria-kriteria tertentu yang
menyebabkan hal itu menjadi kewenangan suatu instansi, dan
menyatakan jika ditemukan kriteria yang demikian, instansi lain
menjadi tidak berwenang.
b. Penyusunan peraturan kurang memperhatikan aspek harmonisasi.
Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 misalnya menentukan beberapa tindak pidana dikualifikasi
sebagai “pelanggaran”. Padahal dilihat dari rumusan perbuatannya
cukup sulit untuk membuktikannyanya dan juga sanksi pidana yang
cukup berat. Dalam sistem peradilan pidana pelanggaran umumnya
diadili sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring), yang mempunyai
sistem acara tersendiri, dan dengan ancaman pidana maksimum 6
(enam) bulan kurungan, dan denda paling banyak Rp. 50.000.
Ketidakharmonisan juga terdapat dalam pengaturan mengenai
kewenangan sebagai competen authority dalam pengelolaan jenis
dan genetik ikan. Dalam Pasal Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan
bahwa
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
ini
Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang
perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management
Authority) konservasi sumber daya ikan. Tapi pada saat yang sama
sudah adaPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 Tentang
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dimana dalam Pasal 65
disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
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Departemen yang bertanggung jawab di bidangKehutanan ditetapkan
Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi Tumbuhan
dan Satwa Liar (termasuk di dalamnya sejumlah jenis ikan).
Meskipun Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumberdaya Ikan menyebutkan bahw pada saat
Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku semua peraturan
pelaksanaan di bidang konservasi sumber daya ikan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, namun faktanya hingga saat
ini (delapan tahun sejak ditetapkan) perizinan terkait pemanfaatan
jenis dan genetik ikan teretentu yang masuk dalam Appendix CITES
tetap berada di Kementerian Kehutanan. Kondisi ini dilapangan
kerapkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
Terlepas dari adanya faktor-faktor teknis dan administratif yang
mungkin menjadi penghambat proses peralihan kewenangan
tersebut, hal ini menunjukan bahwa proses harmonisasi peraturan
perundang-undangan tidak berjalan dengan baik.
c. Penormaan yang sangat kabur/samar (vagennormen).
Dalam hal ini berbagai ketentuan pidana undang-undang tersebut
memuat norma-norma yang sangat longgar atau kurang jelas, yang
sebenarnya bertentangan dengan prinsip lex stricta sebagai sebagai
syarat norma yang menjamin pencapaian tujuan kepastian hukum.
Sebagai contoh Pasal 72 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 menentukan bahwa, “penyidikan
dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan
berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini. Menjadi persoalan “hukum acara yang
berlaku disini” apakah hanya yang terbatas pada yang ditentukan
dalam KUHAP, ataukah juga setiap hukum acara yang ditetapkan
secara khusus dalam setiap undang-undang, termasuk tetapi tidak
terbatas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia. Demikian pula ketika undang-undang
menentukan jangka waktu dan tata cara penahanan terhadap orang
perseorangan yang menjadi tersangka, tetapi sama sekali tindak
menentukan dan tidak mendelegasikan pengaturannya tentang hal
serupa jika dilakukan terhadap kapal.
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Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia permohonan untuk membebaskan
kapal yang ditangkap dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada
keputusan pengadilan negeri yang berwenang. Siapakah yang
berwenang mengabulkan atau menolak permohanan ini, tidak
disebutkan dengan tegas dalam undang-undang ini, yang jika
ditafsirkan secara struktural merujuk kepada TNI AL. Sementara itu,
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 hak/kewenangan seperti ini tidak diatur, sehingga dalam hal
penangkapan dan penahanan kapal dilakukan oleh PPNS Perikanan
atau Polri, pada dasarnya dapat dilakukan permohanan pembebasan
kepada TNI AL.
Contoh lain dari kekaburan rumusan adalah terkait dengan
kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran
dan/atau penenggelaman kapal perikanan. Dalam praktek masih
terdapat perdebatan dan intepretasi apakah Penyidik Perwira RNI AL
dan atau Kapal Perang TNI AL mempunyai kewenangan untuk
melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.
Pendapat pertama menyatakan bahwa kewenangan melakukan
tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
perikanan dimiliki oleh Pengawas Perikanan, TNI AL, maupun POLRI,
dengan merujuk pada ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun
2009. Dalam Pasal 69 ayat (4) disebutkan bahwa “dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik
dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus
berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang
berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.
Sedangkan dalam Pasal 73 ayat (1) disebutkan bahwa “penyidikan
tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
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Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa yang mempunyai
kewenangan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran
dan/atau penenggelaman kapal perikanan hanya Pengawas
Perikanan dan atau perwira TNI AL yang diperbantu operasikan di
Kapal Pengawas Perikanan. Kewenangan untuk melakukan tindakan
khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
perikanan hanya ada pada pengawas perikanan sebagaimana diatur
dalam Pasal 66C huruf k. Sementara pada kewenangan penyidik
(PPNS, Perwira TNI AL, dan Perwira Polri) sebagaiman diatur
sebagaimana diatur dalam Pasal 73A sama sekali tidak diatur
kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan khusus berupa
pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan.
Meskipun dalam Pasal 69 ayat (4) disebutkan bahwa penyidik
(termasuk Penyidik Perwira TNI AL) dapat melakukan tindakan
khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
perikanan yang berbendera asing, namun pengaturan Pasal 69
tersebut dalam konteks kapal pengawas perikanan, karenanya
penyidik Perwira TNI AL yang diberikan kewenangan adalah
penyidik yang berada atau dibantu operasikan di kapal pengawas
perikanan. Dengan logika demikian, tidak ada kewenangan penuh
dari Penyidik Perwira TNI AL, termasuk Kapal Perang TNI AL untuk
melakukan tindakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.
d. Belum diadopsinya prinsip pertangungjawaban korporasi secara utuh.
Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate
liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan
tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip
pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP disebabkan karena
subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam
konotasi biologis yang alami (natuurlijke persoon). Di samping itu,
KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere non
potest dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak
pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan
hukum (rechspersoonlijkheid) tidak berlaku dalam bidang hukum
pidana.
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Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada
tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang (UU) tentang Penimbunan
Barang, dan dikenal secara lebih luas lagi dalam Undang-Undang
Nomor 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
Selanjutnya, prinsip pertanggungjawaban korporasi banyak diadopsi
dalam peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian,
pasar modal, psikotropika, narkotika, pengelolaan lingkungan hidup,
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
perlindungan konsumen, dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
minyak dan gas bumi, dan ketenagalistrikan.
Dalam
literatur
hukum
pidana,
penerapan
prinsip
pertanggungjawaban korporasi ini telah mengalami perkembangan
yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan
korporasi itu sendiri. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai
pelaku dari suatu tindak pidana, karenanya tanggungjawab atas
tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi.
Selanjutnya korporasi mulai diakui sebagai pelaku tindak pidana,
sementara tanggung jawab atas tindak pidana masih dibebankan
kepada pengurusnya, seperti dianut dalam UU No. 12/Drt/1952
tentang Senjata Api. Dalam perkembangan terakhir, selain sebagai
pelaku, korporasi juga dapat dituntut pertanggungjawabannya atas
suatu tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang menganut
model ini diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955
tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.
Selama ini prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak begitu
populer
dalam penanganan
kasus-kasus
tindak
pidana
perikanan. Meski sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1985 tentang Perikanan telah mengakui badan hukum sebagai (di
samping orang perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak
pidana perikanan, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur
lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak
pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak
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pidana tersebut. Akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana
perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak
korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret kepengadilan
hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin
(KKM), dan anak buah kapal (ABK), sedangkan pihak-pihak yang
berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah
tersentuh.
Selanjutnya pertanggungjawaban korporasi mulai dianut dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana
perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di
lapangan tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang
mereka. Sayangnya rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi
dalam Undang-Undang Nomor justru mengalami kemunduran.
Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 disebutkan bahwa: dalam hal tindak pidana perikanan
dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari
pidana yang dijatuhkan. Dengan rumusan demikian, meskipun
korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, akan tetapi
korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan poertanggung jawaban
pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan.
Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang
diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang
ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana
penjara/denda hanya kepada pihak pengurus korporasi akan
menjadi tidak sebanding.
Di samping itu, pengenaan pidana kepada pengurus korporasi juga
tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak
melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya,
pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung di balik korposarikorporasi boneka (dummy company) yang sengaja didirikan untuk
melindungi korporasi induknya. Ke depan, pengaturan mengenai
tanggung jawab korporasi seharusnya bisa lebih dipertegas agar
penindakan terhadap tindak pidana perikanan bisa lebih efektif.
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e. Perumusan ketentuan pindana yang tidak sejalan dengan beberapa
prinsip pembetukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Ketentuan pidana dalam beberapa undang-undang dirumuskan tidak
sejalan dengan beberapa prinsip pembetukan peraturan perundangundangan yang baik (Beginselen van Behoorlijke Regeling), terutama
dalam perumusan tindak pidana dalam undang-undang administratif
juga sepertinya diabaikan. Dilihat dari strukturnya, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah undangundang administraitif. Ketentuan pidana yang ada didalamnya
digunakan
untuk
memaksakan
berlakunya
norma-norma
administratif. Pada prinsipnya, ada dua norma administratif yang
ingin diamankan dengan ketentuan pidana, yaitu norma administratif
yang berisi larangan dan norma adminitratif yang berisi perintah.
Ketika rumusan tindak pidana ditujukan untuk mengamankan
ketentuan administratif yang berisi suatu larangan, maka ketentuan
administratif tersebut menjadi bagian inti (bestanddeel) tindak
pidana. Dengan demikian pada dasarnya rumusan perbuatannya
terdapat dalam ketentuan administratif tetapi ancaman pidananya
terdapat dalam ketentuan pidana. Dengan kata lain, rumusan
perbuatan yang dilarangnya (strafbaar) ditentukan dalam norma
administratif, sedangkan sanksi pidananya (stafmaat) dirumuskan
dalam ketentuan pidana. Konsekuensinya, dalam lapangan hukum
acara, ketentuan administratif tersebut harus menjadi perbuatan
yang didakwakan (berstanddeelen delict) dan karenanya harus dapat
dibuktikan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 menentukan norma larangan secara ganda (double forbidden),
dilarang didalam norma adminitratif dan dilarang lagi di ketentuan
pidana. Larangan atas suatu larangan adalah kewajiban melakukan
suatu perbuatan, sehingga secara teknis perundang-undangan terjadi
kekeliruan perumusan disini. Sebaliknya, jika rumusan tindak
pidana ditujukan untuk mengamankan perintah yang terdapat dalam
ketentuan administratif, maka ketentuan administratif tersebut
hanya diperlukan untuk menafsirkan bagian inti (bestanddeel) tindak
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pidana tersebut yang sebenarnya baik perbuatan maupun sanksinya
telah ada dalam ketentuan pidana tersebut.
Dalam lapangan hukum acara, norma hukum yang terdapat dalam
ketentuan adminstratif tersebut tidaklah menjadi perbuatan yang
didakwakan. Hal ini menyebabkan Penuntut Umum tidak
berkewajiban membuktikan tentang telah dipenuhinya norma
administratif tersebut. Namun hal justru menyebabkan pembuktian
tentang telah diturutinya perintah yang terdapat dalam ketentuan
administratif menjadi beban terdakwa (pembalikan beban
pembuktian). Sepanjang terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa
perintah yang terdapat dalam ketentuan administratif tersebut telah
dipenuhi, maka perbuatan materilnya telah terpenuhi. Perma Nomor
1 Tahun 2007 telah memberi batas berlakunya undang-undang
secara tidak wajar, karena menentukan penangkapan kapal atau
orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di
wilayah ZEE dapat dilakukan oleh PPNS Perikanan atau Polri, tetapi
untuk segera diserahkan kepada Penyidik TNI AL. Ini sama artinya,
kewenangan PPNS Perikanan dan Polri sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 73 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 telah “dianulir” oleh Perma No. 1
Tahun 2007 ini. Selain itu, tidak jelas betul apa yang menjadi
kewenangan TNI AL ketikan kapal tersebut telah “diserahkan”,
apakah untuk dilakukan proses hukum atau sebaliknya dapat secara
adminitratif “membebaskannya” seperti yang ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.
f. Swa-regulasi oleh lembaga yudikatif
Adanya swa-regulasi yang dilakukan oleh lembaga yudikatif tidak
jarang justru kontraproduktif dan menimbulkan permasalahan baru
seperti apa yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menerbitkan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan
Perikanan, yang isinya bukan saja pengaturan yang bersifat
pelaksanaan undang-undang, tetapi dalam beberapa sisi memberi
batas-batas yang tidak wajar bekerjanya suatu undang-undang.
5. Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Masyarakat Pesisir
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Kesejahteraan adalah pilar penting yang menjadi tujuan sekaligus tolok
ukur dari berhasil tidaknya pembangunan perikanan. Pembangunan
perikanan harus memjawab permasalahan krusial yang dihadapi sektor
ini, yaitu kemiskinan karena faktanya nelayan hingga saat ini termasuk
dalam kelompok masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat
lainnya (the poorest of the poor).50
Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi
sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh,
dan bukan solusi parsial51. Kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan
seringkali bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai
objek, bukan subjek. Selain itu, kebijakan pemerintah juga seringkali
hanya berorientasi jangka pendek dan kontra produktif dengan tujuan
mensejahterakan nelayan itu sendiri. Sebagai contoh, atas nama
mensejahterakan nelayan, secara rutin Pemerintah menggelontorkan
subsidi perikanan berupa subsidi BBM, pengadaan kapal dan alat
tangkap, atau bantuan modal usaha lainnya. Pelaksanaan program yang
kurang terencana secara matang, Dalam kondisi potensi sumberdaya
yang relatif tidak sustain lagi, maka kebijakan untuk mendorong
kapasitas tangkapan nelayan (yang otomatis menambah tekanan
terhadap sumberdaya) hanya akan memberikan efek manfaat sesaat
bagi mereka, tapi merugikan dalam jangka panjang. Kebijakan salah
sasaran ini kedepan harus diperbaiki.
Sebagai otokritik, kebijakan Pemerintah belakangan ini menghapuskan
subsidi BBM untuk nelayan menurut saya juga tidak sepenuhnya tepat,
karena dana kompensisi penghapusan subsidi tersebut ternyata
dialihkan untuk program-program berorientasi jangka pendek seperti
bantuan kapal, alat tangkap dan permodalan lainnya. Alih-alih diangap
sebagai program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi nelayan,
sesungguhnya kebijakan tersebut, apabila dikawal dengan benar akan
menambah beban bagi sumberdaya yang dalam kondisi kritis. Karena
itu, kedepan upaya untuk mensejahterakan nelayan harus diubah
pendekatannya, menjadi pendekatan yang berorientasi jangka panjang
yang mengedepankan kelestarian sumberdaya dengan memberikan
50Rahmatullah,

Menanggulangi Kemiskinan Nelayan. 2010. http://www.rahmatullah.net/
2010/05/menanggulangi-masalah-kemiskinan.html
51 Suharto,
Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis
Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2005 sebagaimana
dikutip
oleh
Rahmatullah,
Menanggulangi
Kemiskinan
Nelayan.
2010.
http://www.rahmatullah.net / 2010/05/menanggulangi-masalah-kemiskinan.html
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ruang yang lebih luas bagi nelayan sebagai pemangku kepentingan
utama untuk berperan dan berinisiatif.
Isu lain terkait kesejahteraan nelayan adalah bagaimana pemerintah
dapat membedayakan nelayan. Pemberdayaan pada hakikatnya
merupakan proses dimana masyarakat mengambil peran dan inisiatif
untuk memulai proses perbaikan atas situasi dan kondisi yang dihadapi
mereka diri.52Karena itu, pemberdayaan haruslah bersifat bottom up,
menyentuh langsung pada masyarakat sasaran,
danmampu
meningkatkan kemandirian.Dalam pemberdayaan nelayan, masyarakat
nelayan harus ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat
dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan di bidang
perikanan. Dengan demikian maka masyarakat nelayan harus mampu
meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi.
Upaya-upaya pemberdayaan nelayan harus mampu meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia terutama dalam membentuk dan merubah
perilaku masyarakat nelayan untuk mencapai taraf hidup yang lebih
berkualitas.
Dalam pembangunan perikanan ke depan hendaknya peran dari
masyarakat nelayan perlu dikedepankan dan tidak dijadikan pelengkap
semata. Lembaga-lembaga adat yang hidup di masyarakat seperti Sasi di
Maluku, Panglima Laot di Aceh atau Awig-Awig di Bali dan Nusa
Tenggara Barat yang sejauh ini tereduksi oleh rezim pengelolaan yang
didominasi pemerintah, harus diberdayakan kembali. Masyarakat harus
diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan perikanan sebab
reduksi peran masyarakat selama ini terbukti membuat pengelolaan
perikanan menjadi tidak efisien. Konflik antar nelayan, degradasi
sumberdaya perikanan merupakan salah satu turunan dari problem
sentralisasi pengelolaan perikanan yang menafikan peran dari
masyarakat nelayan sebagai pemangku kepentingan utama. 53
7. Industri Pengolahan Perikanan
52 James

A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames, Community Development In
Perspective. Lowa State University Pres, 1989, hal 215.
53 Lucky Adrianto dkk, “Adopsi Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di
Indonesia?” Background Paper Workshop on Customary Knowledge and Fisheries
Management Systems in Southeast Asia, Mataram, Indonesia, 2-4 Agustus 2009
sebagaimana dikutip dalam Sulaiman, Tesis: Model Alternatif Pengelolaan Perikanan
Berbasis Hukum Adat Laot Di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang
Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat, Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro,
2010.
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Indonesia dihadapkan pada tantangan semakin menguatnya tuntutan
terhadap produk perikanan yang berkualitas dan mempunyai daya saing
tinggi di tingkat regional maupun international. Dalam beberapa dekade
terakhir, industri pengolahan perikanan relatif tidak dan sulit
berkembang. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain tidak
stabilnya supply bahan baku lokal, ketergantungan pada bahan baku
impor, sistem logistik perikanan yang tidak mendukung, serta kebijakan
yang memposisikan industri pengolahan perikanan hanya sebagai
pelengkapdalam sistem bisnis perikanan.
Tidak stabilnya supply bahan baku lokal dipengaruhi oleh tangkapan ikan
yang bersifat musiman. Artinya saat musim maka ikan melimpah bahkan
sampai terbuang tetapi saat paceklik maka sulit mendapatkan bahan
baku, sehingga harus impor. Sedangkan sistem logistik yang ada belum
bisa menjembatani distribusi bahan baku dari kawasan timur yang kaya
sumberdaya dengan kawasan barat dimana industri pengolahan
sebagian besar berada.
Saat ini Pemerintah sedang berusaha untuk melakukan hilirisasi industri
perikanan, dimana sebelumnya berbasis peningkatan produksi, menjadi
berbasis peningkatan nilai tambah.Pasca moratorium, dimana kapasitas
tangkapan, khususnya di ZEE mengalami penurunan signifikan, maka
akan tersedia sumberdaya sumberdaya yang cukup melimpah. Karena
itu, pemerintah mendorong pengembangan armada perikanan dalam
nengeri, baik armada perikanan dibawah 30 GT maupun kapal perikanan
di atas 30 GT. Kapal perikanan di bawah 30 GT diharapkan dapat
menggantikan dan memodernisasi kapal-kapal nelayan tradisional yang
ada sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan mutu hasil
tangkapan. Sedangkan kapal-kapal di atas 30 GT diharapkan dapat
mengisi kekosongan armada di ZEE Indonesia.
Pada saat yang sama pemerintah juga membuka pintu investasi yang
seluas-luasnya pada sektor pengolahan perikanan. Hanya usaha
penggaraman/Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan Ikan, serta Usaha
Pengolahan
Hasil
Perikanan
(UPI)
peragian,
fermentasi,
pereduksian/pengekstraksian, pengolahan Surimi dan Jelly Ikan yang
dipersyaratkan ada kemitraan, sedangkan usaha pengolahan ikan lainnya
terbuka 100% bagi modal asing. Demikian pula untuk usaha distributor
produk perikanan, pergudangan produk perikanan, dan coldstorage
dibuka 100% gai modal asing. Tantangan yang dihadapi adalah
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bagaimana upaya hilirisasi industri perikanan didukung oleh semua
pemangku kepentingan, termasuk mensinergikan kebijakan dan regulasi
antar
sektoral.
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BAB V
KEBIJAKAN, REGULASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL

Indonesia adalah negara kepulauan, dengan 2/3 (dua pertiga) wilayahnya
berupa laut. Lebih dari 60% masyarakat Indonesia hidup di wilayah pesisir
dengan mata pencaharian dari laut.
Merujuk kepada hal itu, maka potensi perikanan yang ada di perairan
Indonesia tentunya perlu dikelola secara sinergis oleh seluruh pemangku
kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu digawangi oleh
pembentukan dan implementasi berbagai kebijakan, regulasi dan koordinasi
lintas sektor yang sinergis. Sampai dengan saat ini sinergitas yang
dibutuhkan tersebut dirasakan masih menyisakan ruang untuk
penyempurnaan.
A. Kebutuhan Sinergi Kebijakan
Secara teoritis, kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihanpilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan
pendistribusian sumber daya demi kepentingan rakyat. Kebijakan
merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi
antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang
mewakili sistem politik suatu negara. Merujuk kepada definisi umum
tersebut, maka untuk mewujudkan sinergi kebijakan di sektor perikanan
harus merujuk kepada salah satunya pendistribusian dan usaha optimalisasi
sumberdaya perikanan yang ada demi kepentingan nasional. Dan hal
tersebut pastinya akan membutuhkan sinergi dan kompromi dari berbagai
pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu gambaran dibutuhkannya sinergi dan kompromi tersebut
adalah fakta bahwa dalam pembangunan perikanan, harus tetap memelihara
kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Para pelaku industri
penangkapan ikan, tidak boleh hanya mengutamakan jumlah tangkapan
maksimal untuk keuntungan finansial, namun mengacuhkan peran
lingkungan perikanan yang menopang keberlanjutan industry perikanan di
masa datang.
Selain itu sinergi dan kompromi juga dibutuhkan antar pemangku
kepentingan ketika sektor industry perikanan perlu ditata secara
menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor yang terkait dalam suatu
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keutuhan usaha perikanan yang saling menunjang dan saling
menguntungkan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar.
Mekanisme kemitraan perlu dibangun di setiap pelosok sentra perikanan
Indonesia. Jalur distribusi pemasaran di hilir ataupun system permodalan di
hulu harus dapat berjalan secara utuh dan saling menopang.
Sebagai gambaran sejauh mana sinergitas kebijakan di dalam pengelolaan
perikanan nasional, tentunya dapat dilihat dari fakta permasalahan dan
tantangan untuk mengembangkan sektor perikanan yang terdiri antara lain
atas:
1. Sistem Perijinan Usaha Perikanan
Kebijakan dan regulasi perijinan usaha perikanan di Indonesia telah
disusun sedemikian rupa untuk menjembatani berbagai kepentingan
yang ada, seperti antara lain menjembatani kepentingan untuk
konservasi di satu sisi dan kepentingan memajukan kesejahteraan
nelayan di sisi lainnya. Kepentingan antara perlindungan terhadap
nelayan kecil, namun juga tidak membatasi perkembangan para pemodal
besar perikanan.
Namun daripada itu, sistim perijinan yang ada tentunya sulit untuk
mencapai kesempurnaan, karena menjembatani berbagai kepentingan
yang ada tentunya memiliki aspek dinamisme yang sangat besar.
Pemberian bobot yang lebih besar pada satu kepentingan maka tentunya
akan mengubah konstelasi sistim perijinan yang telah disusun
sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, maka setiap usaha perbaikan sistem
perizinan selalu diharapkan dapat mewujudkan perizinan yang
terintegrasi optimal terhadap berbagai kepentingan pengelolaan
perikanan secara nasional.
Paling tidak, sistim perijinan usaha perikanan mencakup antara lain (1)
Izin
Usaha
Perikanan:
yang
merupakan
sarana
untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana
produksi yang tercantum dalam izin tersebut; (2) Izin Penangkapan Ikan:
yang merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan
untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari SIUP; dan (3) Izin Kapal Pengangkut Ikan: yang
merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan pengangkutan ikan.
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Dari sisi ketiga jenis perijinan tersebut, tentunya masih menyisakan
pekerjaan rumah untuk penyempurnaan. Salah satunya adalah praktek
di lapangan yang terlalu menerapkan pendekatan pemeriksaan berkas
(pemeriksaan “formil”) dan kurang memperhatikan pemeriksaan fisik
sehingga disinyalir banyak kapal yang memiliki spek berbeda dengan ijin
yang didapatkan, yang tentunya hal tersebut diskenariokan untuk
mengelabui pemberi ijin demi keuntungan pemilik kapal.
Selain itu, penyalahgunaan ijin usaha perikanan juga seringkali terjadi.
Ijin usaha perikanan disinyalir sering menjadi suatu “kedok investasi
asing” untuk meloloskan kapal-kapal eks asing beroperasi di perairan
Indonesia. berbagai syarat ijin usaha perikanan, seperti pembangunan
sarana pengolahan perikanan, tentunya tidak dijalankan oleh para
pelaku, mengingat sedari awal tujuan utamanya adalah hanya
penangkapan ikan.
Berbagai masalah dan tantangan tersebut, sesungguhnya telah
diantisipasi oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang
ada. Berbagai Kementerian/Lembaga terkait terus berupaya untuk
menyelesaikan pekerjaan rumah yang besar tersebut, namun semua
kembali kepada sumber daya pengawasan dan penegakan hukum yang
jauh dari kondisi ideal untuk mengawasi setiap jengkal perairan
Indonesia. Sebuah pekerjaan rumah tambahan bagi pemerintah untuk
meningkatkan jumlah dan kualitas pengawasan yang ada.
Dari sisi pelayanan administrasi pelayanan perijinan, tercatat
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperbaiki sistem
operational dan prosedur melalui penerapan prinsip standard
pelayanan yang diakui secara international yaitu ISO 9001:2008 dan
meningkatkan sistem aplikasi perijinan dari desktop menjadi online eservice.
Dilihat dari sisi menyeimbangkan antara konservasi dan pemberian ijin
perikanan, tentunya banyak pihak masih melihat bahwa belum adanya
sebuah acuan penghitungan yang akurat antara berapa banyak stok ikan
yang ada dan berapa armada yang dibutuhkan, serta berapa besar
industry perikanan yang harus dikembangkan. Semua penghitungan
tersebut idealnya diawali dengan ketersediaan data jumlah ikan yang
bisa dikelola. Nampaknya Pemerintah Indonesia harus berusaha lebih
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keras untuk bisa mengeluarkan angka yang lebih dapat dipertanggung
jawabkan.
Selama ini penerbitan/pemberian izin usaha perikanan selama ini
dilakukan tanpa memperhitungkan ketersediaan sumber daya ikan
diarea tersebut. Pemberian/penerbitan ijin lebih didasarkan pada
pertimbangan tempat (fishing ground) dan jenis alat tangkap yang
digunakan. Izin terus dikeluarkan dan dapat berdampak negatif pada
ketersediaan potensi lestari pada suatu wilayah tertentu. Dari sisi
kebijakan dan regulasi, hal ini telah diatur dengan baik, namun kendala
paling utama lebih kepada permasalahan implementasi di lapangan yang
faktanya tidak mudah di dalam menghitung jumlah ketersediaan sumber
daya perikanan.
2.

Pengaturan Zona Tangkap
Perairan Indonesia yang mengelilingi seluruh daratan Indonesia telah
menempatkan masyarakat Indonesia untuk selalu berinteraksi dengan
laut, termasuk di dalam memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi. Hal
ini menyebabkan hampir seluruh masyarakat pesisir Indonesia
berprofesi sebagai nelayan atau terlibat di dalam insustri perikanan.
Tuntutan untuk mendapatkan penghasilan yang memadai dan persaingan
atas sumber daya yang ada, seringkali memunculkan gesekan antara
nelayan yang berasal dari daerah yang berbeda.
Permasalahan ini yang coba disinkronisasikan dan diselesaikan oleh
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebelum undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten/Kota
diberikan kewenangan pengelolaan sampai dengan 4 mil laut, sedangkan
provinsi sampai dengan 12 mil laut. Dengan UU Pemerintahan Daerah
yang baru, hanya Pemerintahan Provinsi yang memiliki kewenangan
pengelolaan kawasan laut, yaitu sejauh 12 mil laut.
Mengacu UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan
Kelautan dan Perikanan merupakan kewenangan Pemda sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 ayat (3) poin (a) UU tersebut. Selain itu,
pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan
penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil, penertiban ijin usaha
perikanan tangkap untuk perikanan berukuran di atas 5 GT sampai 30
GT, serta pengawasan sumber daya kelautan.
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Namun tentunya implementasi dari ketentuan tersebut tidak dapat
dilihat dari satu sisi saja, melainkan juga harus secara holistic dimana
pemerintah pusat masih tetap memiliki kewenangan di dalam urusan
pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan pengelolaan
perikanan antar daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU
23/2014 terkait dengan tanggung jawab pemerintah Pusat. Pasal 7 ayat
(1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Daerah. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) yang
menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut, tentunya sudah
selayaknya bahwa penangkapan ikan antar daerah harus merujuk ke
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dimana otoritas
pembinaan dan pengawasan diserahkan kepada pemerintah pusat,
sehingga diharapkan tidak ada lagi pemerintah daerah ataupun nelayan
daerah tertentu berkonflik terkait dengan zona atau area penangkapan.
3.

Ketersediaan Armada Perikanan
Adalah sebuah fakta bahwa saat dilakukan kebijakan pembekuan izin
usaha kapal asing di wilayah ZEE maka diperoleh data pada wilayah ZEE
kosong dari kapal penagkap ikan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini
kapal penangkap ikan nasional atau armada nasional selama ini tidak
pernah beroperasi diwilayah perairan tersebut.
Kondisi tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari fakta bahwa
relatif tingginya stok ikan di perairan Indonesia dibandingkan dengan
perairan negara tetangga namun jumlah nelayan Indonesia yang dinilai
masih relatif sedikit. Jumlah nelayan yang sedikit tersebut juga pada
umumnya hanya dilengkapi dengan armada kapal nelayan Indonesia
yang masih bersifat tradisional dengan ukuran kecil. Sangat sedikit
armada kapal berukuran besar serta berstandar internasional
Berbagai regulasi dan kebijakan yang berupaya mendukung semakin
besarnya armada nelayan Indonesia telah dilahirkan, termasuk dengan
berbagai upaya memberikan kredit lunak kepada nelayan kecil. Selain itu,
pemerintah pusat juga secara rutin memberikan bantuan berupa kapal

60

penangkapan ikan yang memadai. Namun tentunya hal ini masih perlu
ditingkatkan karena luasnya perairan Indonesia, khususnya armada
penangkapan ikan untuk wilayah timur Indonesia yang masih sangat
kurang jumlahnya.
Dari sisi armada pengawasan perikanan yang notabene menjadi tulang
punggung law enforcement di bidang perikanan faktanya jumlahnya juga
masih sangat kurang.
Ditjen Pengawasan KKP berpandangan bahwa jumlah kapal pengawas
yang ideal untuk mengawasi perbatasan perairan Indonesia adalah
sekitar 90 buah, namun faktanya saat ini hanya memiliki sekitar30 kapal.
Keterbatasan armada yang ada, dan dalam kondisi keuangan negara yang
sangat terbatas, baik untuk penyediaan armada penangkapan, riset dan
pengawasan telah banyak memunculkan ide untuk menyatukan fungsifungsi tersebut kepada setiap armada kapal yang ada untuk melengkapi
berbagai kebutuhan akan data utama kelautan dan perikanan Indonesia
di tengah keterbatasan armada yang ada.
4.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Perikanan
Kebijakan dan regulasi mengenai pemenuhan kualitas dan kuantitas
aparat pengawasan dan penegakan hukum sektor perikanan dapat
dianggap telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Permasalahan
muncul lebih banyak di tataran implementasi, diantaranya adalah terkait
dengan kendala pengadaan dan pendanaan sarana pengawasan dan
penegakan hukum. Sampai dengan saat ini, jumlah kapal pengawas dan
penegak hukum perikanan masih jauh dari kondisi ideal. Hal inipun
belum menghitung jumlah hari layar yang masih terbatas.Dapat
dibayangkan keperluan jumlah dana yang sangat besar untuk membeli
sejumlah kapal dan biaya operasional agar dapat mengawasi perairan
Indonesia dengan baik.
Permasalahan di lapangan lainnya adalah mengenai kurangnya
pengawasan di bidang penerbitan perijinan yang mana disinyalir menjadi
pintu masuk adanya tindak penyalahgunaan terhadap izin yang dimiliki
oleh kapal Indonesia maupun asing. Dalam praktiknya pengawasan
terkait perijinan ini sering berjalan tidak optimal, dapat dilihat dari masih
banyaknya izinusaha perikanan kapal-kapal ex asing yang hanya
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diperbanyak terus menerus sedangkan kapal tersebut sudah beralih
kebenderaannya.
Ini diakibatkan pengawasan pada saat peralihan kepemilikan kapal tidak
berjalan optimal seperti yang diharapkan. Hal ini diantaranya
memerlukan perbaikan SOP dan implementasinya di lapangan terkait
pemeriksaan dokumen formil dan fakta di lapangan terhadap kapal yang
dilakukan oleh lintas kementerian seperti kementerian perhubungan dan
kementerian Kelautan dan Perikanan.
Proses penegakan hukum juga masih menghadapi banyak persoalan.
Salahsatunya adalah mengenai masih kurangnya aparat yang dapat
bertindak sebagai penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana
perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dari sisi kebijakan
dan regulasi telah mencoba mengatasinya dengan mengerahkan seluruh
sumber daya pengawasan dan penegakan hukum yang memiliki kapasitas
di perairan Indonesia seperti PPNS Perikanan KKP, TNI AL, POLRI dan
Bakamla. Namun tentunya hal ini pun masih menyisakan permasalahan
koordinasi.
Untuk permasalahan koordinasi tersebut, sesuai dengan UU Kelautan,
maka telah dibentuk Badan Keamanan Laut yang diharapkan dapat
menjadi solusi terhadap permasalahan koordinasi pengamanan laut
Indonesia. Namun faktanya pembentukan Bakamla saat ini juga masih
menimbulkan beberapa kendala, yaitu permasalahan tumpang tindih
kewenangan dengan instansi lain dan juga permasalahan sumber daya.
Dari sisi kewenangan, telah banyak Kementerian/Lembaga yang memiliki
kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penegakan
hukum di perairan Indonesia. Adanya kewenangan secara perundangan
yang setara ini tentunya menjadi suatu kendala tersendiri ketika adanya
harapan Bakamla menjadi single agency yang melakukan seluruh tugas
pengamanan dan penegakan hukum di laut. Untuk menyelesaikan
masalah kewenangan ini tentunya memerlukan suatu terobosan
kebijakan dan politik hukum. Akan sulit adanya “pengambilalihan”
sebagian kewenangan dan resuources lembaga-lembaga yang ada dan
setara secara perundangan.
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5.

Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Masyarakat Pesisir
Harus disadari bahwa tujuan utama pemberdayaan industry perikanan
adalah untuk mensejahterakan para nelayan dan masyarakat pesisir yang
menggantungkan hidupnya dari sumber daya perikanan dan kelautan
yang ada. Dengan jumlah nelayan small scale Indonesia yang mencapai
sekitar 90% maka hal ini memerlukan perhatian yang khusus dari sektor
regulasi dan perundangan. Hal inipun sejalan dengan tren di dunia
internasional yang semakin fokus di dalam usaha untuk menghormati
dan mensejahterakan small scale fisheries.
Perlu disadari bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan
karena rendahnya opportunity cost. Menurut definisi, opportunity cost
nelayan adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi
lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan
kata lain, opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan
nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Kondisi ini tentunya
memerlukan perhatian utama di dalam menyusun setiap kebijakan dan
regulasi terkait dengan usaha pemberdayaan nelayan dan masyarakat
pesisir, bagaimana untuk memajukan potensi yang ada sehingga nelayan
memilih menjadi nelayan karena yakin bahwa hal tersebut dapat
mensejahterakan mereka, bukan dikarenakan bahwa hal tersebut adalah
satu-satunya yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.
Pemberdayaan nelayan yang diperlukan adalah intervensi pemerintah
dalam usaha perikanan, baik yang bersifat tradisional mau pun berbasis
klaster industri. Pemberdayaan yang berbasis klaster industri perikanan
lebih menekankan pada perbaikan sistem operasi perikanan, mulai dari
perbaikan armada penangkapan sampai ke peningkatan kualitas hasil
tangkapan nelayan. Pemberdayaan nelayan lainnya difokuskan pada
pengembangan pengolahan tradisional dengan berbagai upaya
perbaikan. alternatif kebijakan upaya-upaya perbaikan yang dapat
dilakukan terutama terkait dengan perbaikan proses pengolahan,
rasionalisasi dan standarisasi, serta jaminan dan pengawasan mutu.
Secara kebijakan dan regulasi, pemerintah Indonesia tentunya telah
sejalan dengan maksud tersebut, salah satu yang dapat terlihat adalah
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 10/Permen-Kp/2014 Tentang Pedoman
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Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tersebut bertujuan untuk mengadakan suatu pedoman untuk
memberdayakan masyarakat nelayan dan pesisir di Indonesia. Tentunya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut hanyalah salah satu
contoh regulasi yang ada. Namun daripada itu, permasalahan yang selalu
muncul adalah di tataran implementasi di lapangan. Selanjutnya, perlu
diperhatikan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan. Keberhasilan
pembangunan atau pemberdayaan masyarakat pesisir tentunantinya
adalah hasil dari semua upaya pembangunan yang dilaksanakan atau
diprogramkan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal ini menuntut
adanya sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin antara
berbagai instansi pemerintah. Bila ini bisa diwujudkan maka
pembangunan atau pemberdayaan masyarakat pesisir dapat
dilaksanakan secara lebih komprehensif.
6.

Industri pengolahan perikanan
Setiap tahunnya, Indonesia selalu masuk ke dalam daftar negara
produsen perikanan dunia, bahkan pada tahun 2007, FAO menempatkan
Indonesia pada peringkat ke-3 dengan kenaikan produksi perikanan
setiap tahunnya sebesar rata-rata 1,54%. Selain itu Indonesia juga
merupakan produsen perikanan budidaya dunia dengan kenaikan ratarata produksi pertahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Selain itu pula
potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4
juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan
perairan ZEE Indonesia. Dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis
ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari
25.000 jenis.
Kini tantangan yang dihadapi yaitu tuntutan terhadap produk perikanan
yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat regional
maupun international. Sehingga dibutuhkan dorongan pengembangan
industri pengolahan perikanan dan teknologi yang baik yang mendukung
perbaikan hasil perikanan sehingga mampu bersaing pada tingkat
nasional dan internasional. Peluang pengembangan usaha kelautan dan
perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi
sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk
mendorong perekonomian diperkirakan sebesar US$ 82 miliar per tahun.
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Potensi tersebut meliputi : potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1
miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun,
potensi perairan umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi
budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air
tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi
kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun54.
Dari sisi kebijakan dan regulasi Pemerintah, sesungguhnya telah mengcover berbagai faktor di dalam pengembangan industri perikanan
khususnya pada kegiatan industri perikanan, yaitu: 1) membangun
prasarana berupa pelabuhan perikanan yang lengkap dengan berbagai
sarana penunjangnya, 2) reformasipenyederhanaan birokrasi yang dapat
menghambat kinerja industri, 3) mengembangkan dan mendorong
organisasi nelayan dan 4) menyediakan modal investasi dan modal kerja
kepada industri perikanan.
Pemerintah selama ini berusaha untuk mengedepankan penyediaan
prasarana pelabuhan perikanan sebagai tempat berlabuhnya kapal
perikanan, tempat melakukan kegiatan bongkar muat hasil perikanan dan
sarana produksi dan produksi. Selain itu, setiap pelabuhan perikanan
juga diusahakan untuk menjadi kawasan pengembangan industri
perikanan, karena pembangunan pelabuhan perikanan di suatu daerah
atau wilayah merupakan embrio pembangunan perekonomian. Namun
daripada itu, kendala selalu berpulang kepada implementasi di lapangan.
Selama ini berbagai pelabuhan perikanan yang telah ada, kurang dapat
berkembang menjadi embrio perekonomian perikanan seperti yang
diharapkan, akibat dari adanya keterbatasan sumberdaya seperti antara
lain listrik dan lain sebagainya.
Merujuk kepada hal tersebut, maka berbagai kendala implementasi di
lapangan memerlukan suatu solusi kongkrit yang memerlukan sinergitas
lebih dari Kementerian/Lembaga terkait.
Merujuk kepada kondisi dan permasalahan-permasalahan tersebut di
atas, maka setiap upaya pengembangan perikanan nasional harus terus
ditingkatkan melalui sebuah kerangka kebijakan yang terencana, terarah,
terpadu dan efektif dari hulu sampai dengan hilir. Sampai dengan saat ini,
untuk melengkapi tataran kebijakan nasional di sektor perikanan, maka
Pemerintah Indonesia juga akan memasukan secara khusus
54sumber:

http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/
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pengembangan perikanan laut di dalam kerangka national ocean policy
yang komprehensif dan terintegrasi dengan pengelolaan ruang kelautan
Indonesia secara menyeluruh. Tentunya kebijakan di ocean policy
tersebut dapat menjadi acuan utama dari arah pengelolaan perikanan
yang akan tertuang di dalam berbagai peratuan perundangan, kebijakan
sektor, program dan kegiatan industry perikanan.
B. Kebutuhan Sinergi Regulasi
Sinergi dalam kerangka regulasi di sektor perikanan perlu diarahkan untuk
mendorong harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan baik
dalam bentuk Undang-Undang, PeraturanPemerintah, Peraturan Daerah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah. Selain itu, sinergi juga diperlukan untuk meningkatkan
kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan.
Hal tersebut tentunya tidak terbatas pada perundangan di tingkat nasional,
namun sinergitas juga diperlukan sampai dengan di daerah. Oleh karena itu,
setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan
Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri di sektor pengembangan
perikanan nasional.
Dalam pemerintahan Kabinet Kerja, sinergi regulasi sektor perikanan ini
terus coba diwujudkan, terutama yang terkait dengan penanganan illegal
fishing dan juga pengutamaan pengembangan industry perikanan nasional.
Sebagai salah satu contoh adalah dapat dilihatnya beberapa peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan yang disesuaikan, seperti terkait dengan
pelarangan ekspor komoditas perikanan tertentu dan enforcement
pelarangan terhadap penggunaan alat tangkap tertentu.
Namun tentunya, permasalahan sinergitas regulasi juga perlu dipandang
tidak hanya focus kepada regulasi yang secara kasat mata menyebut sektor
perikanan di dalam domain regulasinya. Namun juga perlu dilihat berbagai
sektor lainnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan industri
perikanan. Contoh terkait hal ini adalah perundangan di bidang penanaman
modal, lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.
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Di bidang penanaman modal, diindikasikan di lapangan bahwa celah
investasi di sektor industry perikanan digunakan sebagai salah satu pintu
masuknya kapal-kapal asing ke perairan Indonesia untuk kegiatan illegal
fishing. Di bidang lingkungan hidup tentunya perlu sinergitas terkait aspek
ekonomi sumberdaya perikanan dan juga keberlanjutan fungsi lingkungan
secara utuh. Di bidang ketenagakerjaan, perlunya pengaturan dan
enforcement yang optimal di sektor ketenagakerjaan di bidang perikanan ini.
Disinyalir, bahkan sebagian telah terbukti di beberapa kasus, adanya
pelanggaran hukum ketenagakerjaan di sektor ini, semisal di kasus benjina
dan kasus awak kapal penangkap ikan asing.
C. Kebutuhan Sinergi Koordinasi Lintas Sektor
Arah kebijakan dan strategi pengembangan yang bersifat lintas sektor di
bidang perikanan perlu dilakukan dengan berpayung kepada sinergi
kebijakan dan regulasi yang ada. Hal ini lalu diterjemahkan ke dalam sinergi
kegiatan antar/kementerian lembaga dan antar satuan kerja perangkat
daerah. Setiap kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah wajib
menjaga konsistensi sinergi yang dicapai di tataran kebijakan dan regulasi
tersebut.
Pemerintah Indonesia pada dasarnya memang telah mengambil langkahlangkah penting menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan
menetapkan perundang-undangan dan peraturan yang secara khusus
membahas tentang pengelolaan perikanan Nasional, meskipun sebagaimana
dijabarkan di atas, hal ini juga masih harus tersinergi dengan baik degan
regulasi di sektor lain yang mungkin memliki keterkaitan. Para pembuat
keputusan dan pemangku kepentingan yang terlibat pengelolaan perikanan
di tingkat pusat dan daerah juga harus mempertimbangkan kerangka hukum
dan kebijakan dari sektor-sektor lainnya maupun kerangka-kerangka kerja
lintas sektoral, yang tentunya harus berbasis kepada kerangka kebijakan
nasional. Ada kemungkinan aturan-aturan hukum dan kebijakan lintas
sektoral tidak sejalan satu sama lain, dan belum ada kerangka kerja yang
kuat untuk penyelesaian potensi konflik lintas sektor.
Sinergitas koordinasi lintas sektor perlu dilakukan di tataran nasional
maupun internasional. Di tataran nasional, sinergitas koordinasi harus
didasarkan kepada tujuan penanganan berbagai permasalahan dan
tantangan sektor perikanan yang dijabarkan di atas. Sebagai contoh di dalam
menangani pengembangan permodalan nelayan kecil dan infrastruktur
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penunjang industri perikanan, maka sektor perbankan, koperasi, nelayan,
pemerintah daerah perlu bahu-membahu penyediaan akses kemudahan
perkreditan atau semacamnya.
Terkait dengan tantangan penanganan illegal fishing, seluruh sektor
penegakan hukum di perairan Indonesia juga perlu bersinergi dengan baik.
Koordinasi patroli pengamanan perairan sampai dengan proses penyidikan,
peradilan dan eksekusi putusan pengadilan harus berjalan dengan baik dan
terkoordinasi. Hal ini diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya
implementasi hukum yang kurang pas dan berujung kepada tidak
tercapainya rasa keadilan hukum atas dampak yang mungkin ditimbulkan
dari kegiatan Illegal fishing.
Dalam konteks illegal fishing serta pengelolaan perikanan secara lebih umum,
pemerintah memandang perlunya koordinasi dan kerjasama secara regional.
Untuk itu pemerintah memanfaatkan secara optimal kerjasama perikanan
dengan mengadopsi sejumlah ketentuan internasional yang diharapkan
dapat memperbaiki situasi pengelolaan dan pelestarian perikanan nasional.
Saat ini, Indonesia telah menjadi pihak pada dua RFMO yang ada, yaitu Indian
Ocean Tuna Commission (IOTC) dan Commission for the Conservation of
Southern Blufin Tuna (CCSBT), serta menjadi cooperating nonmembers pada
Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish
Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC). Dalam
perkembangannya kemudian, Indonesia juga berperan aktif mengusulkan
agar IUU Fishing juga masuk sebagai kejahatan transnational organized crime.
Selain itu, Indonesia juga melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi
regional, semisal European Union, terkait dengan usaha memberikan red flag
terhadap para eksportir ikan yang merupakan komoditi dari kegiatan illegal
fishing di Indonesia. Tentunya berbagai koordinasi lintas sektor yang ada
perlu terus ditingkatkan untuk semakin memajukan industry perikanan di
Indonesia.
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BAB VI
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT PERIKANAN

Kebijakan luar negeri Indonesia terkait perikanan merupakan bagian dari
pelaksanaan politik luar negeri RI. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri dengan jelas mendefinisikan politik luar
negeri sebagai “kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia
yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi
internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka
menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.
Lebih lanjut, UU Hubungan Luar Negeri merumuskan bahwa Hubungan Luar
Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan
perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri berada di tangan
Presiden dan Menteri Luar Negeri mendapatkan pelimpahan kewenangan
penyelenggaraan hubungan luar negeri.
Diplomasi maritim merupakan suatu proses penyelenggaraan kebijakan luar
negeri Indonesia di bidang maritim. Diplomasi ini tentu berkaitan dengan
sektor perikanan dan dilaksanakan bersama-sama dengan berbagai Lembaga
dan Kementerian terkait. Diplomasi maritim bukanlah eksklusif merupakan
domain dari satu kementerian saja, namun secara konseptual
penyelenggaraan hubungan luar negeri yang terkait dengan diplomasi
maritim sudah pada proporsinya berada dalam koordinasi dan konsultasi
Menteri Luar Negeri sesuai amanat UU Hubungan Luar Negeri.
Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia terkait perikanan, output dari
penyelenggaraan hubungan luar negeri secara garis besar adalah dua hal
yaitu: pembentukan dan pelaksanaan ketentuan hukum internasional yang
relevan, serta keanggotaan dalam suatu organisasi internasional perikanan.
1. Ketentuan Hukum Internasional yang Relevan di bidang Perikanan
Masalah perikanan terkait dengan berbagai aspek dalam hukum
internasional mulai dari ketentuan yang berlaku dalam hukum laut
internasional, misalnya hukum maritim, hukum lingkungan internasional,
hingga hukum organisasi internasional.
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Secara umum, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam suatu
negara adalah kewenangan asasi sebagai negara yang berdaulat. Hukum
internasional sendiri mengakui hak dari suatu negara berdaulat untuk
mengatur sumber dayanya. PBB melalui Resolusi Majelis Umum nomor
1803 “Permanent Sovereignty over Natural Resources” menggarisbawahi
bahwa negara-negara memiliki kedaulatan permanen atas sumber
dayanya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan
mendapatkan manfaat ekonomi atasnya.
Hukum internasional dewasa ini semakin berkembang dan menimbulkan
berbagai kewajiban internasional kepada negara misalnya terkait dengan
aspek ekologi terhadap pemanfaatan sumber daya maupun ketentuan
pembatasan yang berlaku dalam rezim hukum internasional terkait
perdagangan bebas dan investasi.
Sebagai negara berdaulat, Indonesia telah menjadi negara pihak dari
berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan masalah perikanan.
Ada empat kategori instrumen internasional terkait perikanan dimana
Indonesia menjadi negara pihak, yaitu:
1. Perjanjian Internasional Perikanan yang mengikat untuk menghadapi
permasalahan konservasi dan manajemen fish stocks, terutama
straddling fish stocks dan highly migratory fish stocks.
2. Perjanjian internasional secara suka rela untuk mempromosikan
kerangka prinsip dan standar untuk responsible fisheries.
3. Kerangka kerja sama regional untuk manajemen tuna dan spesies
seperti tuna; dengan cakupan global
4. Perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup
Dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia mengikatkan diri dalam
berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan perikanan, antara
lain melalui :
1. UNCLOS 1982, diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978
2. Amendment of International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun
1987
3. UNCLOS 1982, diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985
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4. UN convention on Biological Diversity, diratifikasi melalui UndangUndang No. 5 Tahun 1994
1. Convention on The Conservation of Migratory Species of Wild Animals
(CMS), diratifikasi melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2005
2.5. Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of
10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fisth Stocks, diratifikasi
melalui UU No. 21 Tahun 2009
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3.6. Nagoya Protocol in Access to Genetic Resources and the Fair and
Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to the
Convention on Biological Diversity, diratifikasi melalui UU No. 11
Tahun 2003
4.7. Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission,
diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2007
8. Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna, diratifikasi
melalui Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2007
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5.9. Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of
10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fisth Stocks, diratifikasi
melalui UU No. 21 Tahun 2009
10. Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory
Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean, diratifikasi
melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2013.
11. Agreement on the Establishment of Regional Secretariat of the Coral
Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security,
diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2014.
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Selain berbagai perjanjian di atas, pada kurun waktu lima tahun terakhir
Indonesia juga telah menandatangani berbagai instrumen internasional,
baik yang mengikat secara hukum internasional maupun yang merupakan
suatu komitmen politis. Kementerian Luar Negeri sebagai depository
(penyimpan naskah) perjanjian internasional menghimpun berbagai
instrument internasional yang terkait dengan sektor perikanan.
Instrument internasional yang disimpan oleh Kementerian Luar Negeri
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tidak terbatas pada definisi perjanjian internasional sesuai Konvensi Wina
tahun 1969 atau Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 mengenai
Perjanjian Internasional, namun juga mencakup suatu instrumen
internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dalam hal ini
Lembaga/Kementerian dengan mitra luar negeri, yaitu pemerintah negara
asing, organisasi internasional, serta lembaga pendidikan atau pihak nonpemerintah lainnya.
Terdapat tidak kurang dari 98 (sembilan puluh delapan) instrumen
internasional yang terkait secara langsung dengan sektor perikanan
(Lampiran 1). Cakupan dari instrument internasional ini luas, mulai dari
kerja sama dalam hal penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated
(IUU) Fishing hingga kerja sama penelitian.
Analisa kuantitatif sederhana dari instrument-instrumen menunjukkan
data sebagai berikut:
o Instrumen internasional yang terkait kerja sama penanggulangan IUU
Fishing ada 2 (dua) instrument, yaitu dengan Australia dan Sudan.
o Kerja sama di bidang riset dan penelitian tidak kurang dari 14
instrumen.
o Instrument yang mengatur mengenai suatu proyek kerja sama
berjumlah 15 instrumen.
o Pinjaman luar negeri yang spesifik terkait sektor perikanan berjumlah
5 instrumen, dengan peminjam Amerika Serikat (4 instrumen) dan
Islamic Development Bank (1 instrumen).
Dari data diatas, terlihat bahwa instrumen bilateral yang dimiliki oleh
Indonesia untuk menanggulangi IUU Fishing tidak memadai. Indonesia
belum memiliki instrumen internasional bilateral dengan berbagai negara
kunci misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam dan China. Namun demikian,
dalam perkembangan terakhir Indonesia selalu menyuarakan kepentingan
penanggulangan IUU Fishing melalui ASEAN sebagai organisasi regional.
Data diatas dapat secara sederhana menunjukkan simpulan bahwa kerja
sama internasional dalam sektor perikanan belum menjadi prioritas
dalam pelaksanaan hubungan luar negeri.
Cakupan sesungguhnya dari kewajiban internasional Indonesia yang
berkaitan dengan masalah perikanan tentu jauh lebih luas daripada 98
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instrumen dimaksud. Indonesia juga terikat pada keputusan berbagai
organisasi internasional yang terkait baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan sektor perikanan.

2. Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional atau Institusi
Internasional di bidang Perikanan dan Maritim
Secara umum, keanggotaan Indonesia pada RFMO bertujuan untuk:
a. Mendapatkan data dan informasi perikanan yang akurat secara mudah
dan tepat waktu melalui mekanisme pertukaran data dan informasi
diantara negara pihak.
b. Mendapatkan alokasi sumber daya ikan untuk jenis ikan yang beruaya
terbatas (Straddling Fish Stock) dan jenis ikan yang beruaya jauh
(highly migratory fish stock) melalui penetapan kuota internasional.
c. Mendapatkan hak akses dan kesempatan untuk turut memanfaatkan
potensi perikanan di laut lepas.
d. Memperoleh perlakuan khusus sebagai negara berkembang, antara
lain untuk mendapatkan bantuan keuangan, bantuan teknis, bantuan
alih teknologi, bantuan penelitian ilmiah, bantuan pengawasan dan
bantuan penegakan hukum.
e. Berpartisipasi aktif dalam pemberantasan IUU Fishing Mempertegas
hak berdaulat Indonesia berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
ikan di ZEE Indonesia.
f. Memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi perikanan
internasional.
Indonesia telah menjadi anggota pada berbagai organisasi internasional
terkait perikanan sebagai berikut:
1. Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
Merupakan organisasi perikanan Tuna di wilayah Samudera Hindia.
Melalui Perpres no.9 tahun 2007, tentang Pengesahan Agreement for the
establishment of the Indian Ocean Tuna Commission, Indonesia telah
menjadi anggota pada IOTC.
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2. Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
WCPFC adalah organisasi pengelolaan perikanan tuna di wilayah Pasifik
sebelah Barat dan Tengah. Indonesia aktif sejak pertama kali
pembentukan WCPFC dan merupakan signatory dari Convention for the
Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the
Western and Central Pacific Ocean (WCPFC Convention). Namun demikian,
dari seluruh negara penandatangan konvensi hanya Indonesia yang
sampai tahun 2012 ini belum menjadi anggota penuh. Keanggotaan
Indonesia pada awalnya adalah sebagai Cooperating Non Member karena
pembentukan WCPFC sejak awal telah mengundang kontroversi
mengingat tidak adanya batas yang jelas di sebelah barat pada wilayah
cakupan Konvensi, sedangkan batas timur dan selatan ditetapkan secara
jelas dengan koordinat dalam pasal 3 Konvensi. Ketidakpastian ini dapat
diartikan bahwa seluruh perairan kepulauan Indonesia menjadi bagian
dari ruang lingkup wilayah Konvensi, dan tidak terbatas pada Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI yang berhubungan langsung dengan
Samudera Pasifik. Pendekatan demikian berbeda dengan mayoritas
Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang secara tegas
menentukan batas wilayah kewenangannya dalam koordinat yang pasti.
Dengan pertimbangan kepentingan perikanan nasional serta kewajiban
negara-negara untuk bekerja sama
dalam
Regional
Fisheries
Management Organization (RFMO) maka Pemerintah RI telah meratifikasi
Konvensi dimaksud guna meningkatkan status keanggotaan Indonesia
sebagai Full Member. Dalam meratifikasi Konvensi tersebut, Pemri
menegaskan kembali penafsiran tentang wilayah yang diatur oleh Pasal 3
Konvensi yang terkait dengan Indonesia, yaitu tidak mencakup wilayah
yurisdiksi nasional Indonesia yang tidak secara langsung bersinggungan
dengan Samudera Pasifik. Penafsiran Pemri tersebut disampaikan dalam
suatu rumusan Deklarasi yang dicantumkan pada instrumen ratifikasi.
Indonesia telah resmi menjadi anggota melalui Peraturan Presiden No.
61/2013 tentang Pengesahan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan
Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah. Keanggotaan
Indonesia pada WCPFC dengan deklarasi sebagai berikut:
“Pemerintah Republik Indonesia, mengingatkan kembali bahwa
Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya
Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah wajib secara eksklusif
diterapkan pada area penerapan sesuai dengan Pasal 3 Konvensi.
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Dalam hal ini, Indonesia menyatakan pemahamannya bahwa
penerapan Konvensi hanya mencakup Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia yang berhadapan dan berada di dalam Samudera Pasifik
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Konvensi, dan tidak
diteruskan ke perairan kepulauan, laut territorial, dan perairan
pedalaman”.
3. Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)
Merupakan organisasi perikanan yang bertujuan menjamin pengelolaan
yang tepat, konservasi dan pemanfaatan optimum tuna sirip biru . Melalui
Perpres No. 109/2007 tentang Pengesahan Convention for the
Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Indonesia telah resmi
menjadi anggota CCSBT.
4. Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security
(CTI-CFF)
Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTICFF) merupakan tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang disampaikan di sela-sela Convention on Biological
Diversity (CBD) ke-8 di Brazil pada tahun 2006. CTI-CFF merupakan
kerangka kerja sama pengelolaan wilayah segitiga terumbu karang dalam
mendukung pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan serta mencapai ketahanan pangan.
Kawasan Coral Triangle mencakup 6 negara, yaitu Indonesia, Filipina,
Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.
CTI-CFF dideklarasikan pada CTI Summit 2009 yang diselenggarakan
secara back to back dengan World Ocean Conference di Manado. Pada
tahun 2010, negara anggota CTI-CFF sepakat membentuk Sekretariat
Regional CTI-CFF yang berkedudukan di Manado, Indonesia.
Prakarsa tersebut ditindaklanjuti dengan disepakatinya Agreement on the
Establishment of the Regional Secretariat of CTI-CFF pada CTI Ministerial
Meeting ke-3 Tahun 2011. Sebagaimana tertuang dalam Joint Ministerial
Statement pada Ministerial Meeting ke-3, keenam negara menyepakati
Road Map untuk membentuk Sekretariat Regional Permanen sebagai
pedoman negara-negara anggota CTI-CFF dan Sekretariat Regional interim
untuk melaksanakan peran dan fungsinya hingga negara-negara tersebut
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menyelesaikan ketentuan hukum nasionalnya yang kemudian menjadikan
Agreement tersebut berlaku.
Perkembangan status dari Agreement tersebut adalah negara telah
meratifikasinya Pemerintah Indonesia perlu segera memulai penyusunan
Host Country Agreement berdirinya Sekretariat Regional dimaksud.

5. World Coral Reef Conference
World Coral Reef Conference (WCRC) dilaksanakan adalah dalam rangka
memperingati 5 (lima) tahun penyelenggaraan World Ocean Conference
(WOC) tahun 2009, di Manado. WCRC dilaksanakan di Manado, pada
tanggal 14-16 Mei 2014 dan menghasilkan Manado Coral Reef Conference
Communique yang secara umum berisi rangkaian upaya/aksi untuk
penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya yang ada pada
ekosistem laut.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Sektor perikanan sememegang peran penting, baik dalam konteks
menjaga ketahanan pangan maupun sebagai penunjang kelangsungan
hidup sebagian penduduk Indonesia. Ppertumbuhan penduduk yang
demikian pesat, semakin terbatasnya sumber pangan berbasis daratan,
serta adanya kecenderungan perubahan pola konsumsi masyarakat dari
“red meat” ke “white meat” merupakan sejumlah faktor yang
menempatkan sekctor ini akan semakin penting ke depan.
2. Sektor perikanan di Indonesia telah berkembang dengan cukup pesat
terutama dalam tiga dekade terakhir. Namun sayangnya Indonesia belum
berhasil mewujudkan dirinya menjadi negara penghasil ikan dan produk
ikan terbesar di dunia padahal Indonesia merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia dengan luas laut tiga kali lebih luas daripada
daratannya. Hal ini diakibatkan oleh banyak hal, mulai dari sistem
perijinan yang tidak tepat khususnya yang memberikan ijin kepada kapal
eks asing yang tidak memiliki “genuine link”, pengaturan mengenai zona
tangkap tanpa didukung oleh data ketersediaan sumber daya yang
terpercaya, kapasitas penangkapan ikan yang belum maksimal khususnya
armada perikanan nasional, pengawasan dan penegakan hukum yang
tidak efektif dan efisien, perlindungan terhadap perikanan skala kecil
yang belum optimal serta industri pengolahan ikan yang belum
terbangun dengan baik.
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3. Beberapa permasalahan yang ada di bidang perikanan diakibatkan oleh
berbagai ketimpangan diantaranya ketimpangan pengelolaan armada
perikanan tangkap, ketimpangan ketersediaan infrastruktur pelabuhan
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partisipasi masyarakat nelayan, dan ketimpangan pengaturan pusat dan
daerah.
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1.4. Pengaturan sektor perikanan pada prinsipnya telah cukup baik dan
komprehensif, namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak
terdapat kekurangan seperti misalnya : 1) perijinan yang tidak
didasarkan pada data ketersediaan sumber daya yang terpercaya karena
tidak adanya sistem pengumpulan data yang komprehensif; 2) logbook
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yang tidak terpercaya karena tidak diisi dengan benar ketika melakukan
aktifitas penangkapan ikan; 3) Vessel Monitoring System (VMS) yang
berjalan kurang baik karena ketidaktaatan dari kapal-kapal yang
memasangnya dan tidak adanya ancaman hukuman yang mengakibatkan
efek jera terhadap ketidakpatuhan pemasangan VMS, termasuk belum
efektifnya pemakaian VMS sebagai sarana pengawasan kepatuhan
perijiinan; 4) adanya praktek penyelundupan hukum dari kapal-kapal eks
asing terkait dengan kepemilikan kapal; 5) tidak adanya kewajiban
perijinan bagi kapal skala kecil/tradisional di bawah 5 GT telah
mengakibatkan sistem open access; 6) pengawasan dan penegakan
hukum yang melibatkan banyak pihak dengan kordinasi yang tidak
berjalan baik; 7) industri perikanan nasional tidak berkembang karena
bahan baku banyak mengalir secara ilegal ke negara tetangga dan kurang
siapnya infrastruktur pendukung; 8) perlindungan terhadap nelayan
skala kecil belum cukup baik khususnya terkait dengan bantuan
permodalan, peningkatan keahlian nelayan, perlindungan jiwa, bantuan
pemasaran, pengolahan hasil tangkap/panen dan adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan 8) masih adanya perbatasan yang belum ada
delimitasi sehingga mengakibatkan insiden perbatasan menyangkut
nelayan dari negara tetangga Indonesia
2. Pada prinsipnya penyelenggaraan hubungan luar negeri yang terkait
dengan sektor perikanan seharusnya dapat menjadi bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan domestik yang dihadapi oleh Indonesia.
3.5. Indonesia menjadi negara pihak pada berbagai instrumen
internasional yang terkait dengan bidang perikanan, namun demikian
sektor perikanan belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan hubungan
luar negeri oleh pemerintah meskipun terdapat momentum diplomasi
maritim sebagai bagian dari prioritas kebijakan pemerintah.
4.6. Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan
hubungan luar negeri oleh Pemerintah perlu mendapatkan masukan dari
berbagai pemangku kepentingan terkait mengenai upaya peningkatan
kerja sama internasional di sektor perikanan. Perlu mendapat perhatian
apakah perlu dibentuk suatu mekanisme kerja terkait diplomasi maritim
dalam sektor perikanan yang melibatkan para pemangku kepentingan
terkait, setidaknya Kemlu dan KKP.
5.7. Indonesia terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan forum
internasional yang membahas isu perikanan khususnya pada “regional
fisheries management organization” (RFMO) seperti IOTC, CCSBT dan

78

WCPFC. Akan tetapi Indonesia masih belum bisa memanfaatkan secara
maksimal keanggotaannya di berbagai RFMO tersebut, terutama saat ini
ketika armada perikanan nasional tidak dapat memanfaatkan ZEE dan
laut bebas yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini sangat
merugikan Indonesia terutama karena adanya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Indonesia sebagai anggota dari RFMO tersebut baik
finansial maupun non finansial.
8. Sebagai pemrakarsa Coral Reef Triangle Initiative, Indonesia memainkan
peranan penting dalam isu-isu yang bersinggungan dengan ekosistem
terumbu karang dan aspek penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan
sumber daya yang ada pada ekosistem laut. Saat ini telah dibentuk
secretariat tetap CTI di Manado.
6. Indonesia memainkan peranan penting dalam isu-isu yang
bersinggungan dengan ekosistem koral dan aspek penyelamatan,
pelestarian dan pemanfaatan sumber daya yang ada pada ekosistem laut.
7. Secara normatif, Indonesia telah mengambil peran dalam empat kategori
kerangka instrumen internasional sebagaimana disebutkan dalam
pendahuluan .

B. Rekomendasi
1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya
mendukung perikanan yang berkelanjutan. Belum efektifnya pengelolaan
perikanan berkelanjutan disebabkan oleh lemahnya sistem data
perikanan. Karena itu diperlukan adanya perbaikan sejumlah regulasi,
yaitu mengenai: (1) penguatan mekanisme pemberian sanksi bagi
syahbandar atau petugas log book apabila mereka tidak melaksanakan
tugas secara cermat sebagaimana mestinya; (2) pengintegrasian
mekanisme pelaporan observer, log book, dan SILOPI; (3) penguatan
fungsi kontrol pelabuhan dengan menutup akses dan penggunaan
pelabuhan/terminal khusus bagi keluar masuknya ABK asing dan ikan
secara ilegal/unreported; (4) meratifikasi dan mengadopsi Port State
Measures Agreement untuk memperkuat fungsi kontrol pelabuhan; (5)
memperketat mekanisme pendaftaran kapal (termasuk memperkuat
pengawasan pada pra dan pasca pendaftaran); (7) menyusun kerangka
kebijakan mengenai subsidi perikanan untuk mengendalikan fishing
capacity secara efektif; dan (8) meninjau kembali sistem perizinan yang

79

berbasis open access dan mengkaji kemungkinan diterapkannnya
kerangka regulasi perizinan yang berbasis hak atau right-based access.
2.

Perubahan konstelasi kewenangan pengelolaan perikanan pasca
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah perlu segera ditindaklanjuti dengan melakukan
penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang perikanan untuk
menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat, memastikan tidak
terganggunnya fungsi pelayanan publik, serta memastikan inisiatif
pengelolaan perikanan yang selama ini telah digagas dan dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten/kota tidak terbengkalai. Perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang perlu
disesuaikan mencakup kewenangan perizinan (termasuk pendaftaran
kapal perikanan), pengaturan zona tangkap, kelembagaan pengelolaan
perikanan yang selama ini ada di kabupaten/kota, serta kewenangan
pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan dan genetik.

3. Terkait dengan adanya ketimpangan ketersediaan aArmada pPerikanan,
dibutuhkan adanya kebijakan dan regulasi yang mampu merangsang
berkembangnya industri galangan kapal perikanan nasional secara
merata antar kawasan, dengan penekanan pada ketersediaan
sumberdaya manusia, penyederhanaan birokrasi perizinan, serta
kebijakan fiskal yang mendukung industri ini. Untuk mendukung
pengembangan armada perikanan berskala besar juga perlu ditunjang
oleh penegembangan infrastruktur pelabuhan berstandar internasional
dengan segala fasilitas penunjangnya, termasuk cold storage dan stasiun
pengisian bahan bakar bunker (SPBB). Program pengadaan 3000 armada
kapal yang saat ini digagas pemerintah harus terintegrasi dengan
Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), termasuk memperhatikan
keseimbangan distribusi kapal antara kawasan barat dan timur
Indonesia, serta antara wilayah di bawah dan di atas 12 mil laut.
Perlunya peningkatan jumlah armada perikanan. Namun hal ini perlu
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya
mengenai total allowable catch di suatu daerah dan kemampuan nelayan
lokal.
4.

Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, perbaikan regulasi
dibutuhkan, khususnya terkait dengan overlap kewenangan antar
instansi penegak hukum, harmonisasi penyusunan peraturan
perundang-undangan, dan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada
dengan mengadopsi prinsip pertangungjawaban korporasi secara utuh,
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5.

6.

meninjau kembali rumusan-rumusan ketentuan pidana yang tidak
sejalan dengan prinsip pembetukan peraturan perundang-undangan,
serta menghindari adanya swa-regulasi oleh lembaga yudikatif yang
kontraproduktif dan menambah ketidakpastian hukum. Perlu ada
peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum di sektor
perikanan, sehingga diharapkan dapat menjangkau dan menjaga seluruh
wilayah NKRI dan meminimalkan ruang gerak para pelaku kejahatan
atau pelanggaran perikanan. Faktanya, Indonesia hanya memiliki 923
armada patroli laut yang tersebar di 6 institusi/kementeriaan, masingmasing: TNI AL, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Badan Keamanan
Laut (Bappenas, 2014).
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kemandirian. Lembaga-lembaga adat harus diberikan ruang lebih luas
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan. Harus ada
peningkatan kesejahteraan nelayan. Rencana pemerintah memberikan
bantuan lebih dari 3.000 kapal ikan setiap tahunnya harus diletakkan
dalam kerangka menjawab tantangan kesejahteraan nelayan dan
perlindungan laut Indonesia. Yakni, meningkatkan partisipasi kapalkapal ikan Indonesia beroperasi di ZEEI secara berkelanjutan, sebaliknya
mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di perairan kepulauan
atau di bawah 12 mil laut. Kenyataannya, pencurian ikan selalu terjadi di
wilayah kaya sumberdaya ikan, namun minim armada ikan Indonesia
beroperasi di kawasan tersebut. Perlu ada optimalisasi implementasi
mekanisme pemberdayaan perekonomian dan kapasitas nelayan kecil.
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Di bidang industri pengolahan ikan, perbaikan regulasi harus dilakukan
untuk menjamin adanya stabilitas supply bahan baku untuk menghindari
ketergantungan pada bahan baku impor, perbaikan sistem logistik
perikanan nasional, serta mendukung kebijakan kebijakan hilirisasi yang
tidak hanya memposisikan industri pengolahan perikanan sebagai
pelengkap dalam sistem bisnis perikanan.

7. Perlu ada memperbaikani sistem perijinan penangkapan ikan. Hal ini
dapat dimulai dengan meningkatkan akurasi pengukuran kapal ikan di
kementerian Perhubungan. Lalu, reformasi sistem perijinan kapal ikan di
Kementerian KKP dengan integrasi sekurang-kurangnya 4 indikator
kepatuhan: (1) kepatuhan membayar pajak; (2) kepatuhan melindungi
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pekerja dan nelayan lokal; (3) kepatuhan membangun Unit Pengolahan
Ikan (UPI); (4) kepatuhan menjaga kelestarian lingkungan. Izin tidak
boleh diberikan kepada mereka yang tidak memenuhi sekurangkurangnya
keempat
persyaratan
tersebut.
Implementasinya
membutuhkan profesionalisme tinggi dari penyelenggara perijinan dan
aparat penegak hukum, serta revisi terhadap UU Perikanan dalam rangka
mengantisipasi perkembangan aktivitas perikanan illegal di laut
Indonesia.

Formatted: Font:

8.7. peningkatan kesejahteraan nelayan. Faktanya, Indonesia hanya
memiliki 923 armada patroli laut yang tersebar di 6
institusi/kementeriaan, masing-masing: TNI AL, Kepolisian, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Keuangan, dan Badan Keamanan Laut (Bappenas, 2014). Secara
proporsional, jumlah tersebut kurang dari 1 persen dari total 643.100
armada perikanan nasional dari berbagai ukuran.Rencana pemerintah
memberikan bantuan lebih dari 3.000 kapal ikan setiap tahunnya harus
diletakkan dalam kerangka menjawab tantangan kesejahteraan nelayan
dan perlindungan laut Indonesia. Yakni, meningkatkan partisipasi kapalkapal ikan Indonesia beroperasi di ZEEI secara berkelanjutan, sebaliknya
mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di perairan kepulauan
atau di bawah 12 mil laut. Kenyataannya, pencurian ikan selalu terjadi di
wilayah kaya sumberdaya ikan, namun minim armada ikan Indonesia
beroperasi di kawasan tersebut.
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9.8. Perlu menyegerakan lahirnya PP Peran Serta Masyarakat dalam
Pembangunan Kelautan dan Perikanan seperti amanat di dalam UU
Perikanan, UU Pesisir dan Pulau-pulau kecil, dan terakhir UU Kelautan.
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10.
Ppemerintah harus konsisten melanjutkan proses hukum terhadap
kapal-kapal yang diduga melakukan aktivitas perikanan illegal. Jika
benar bersalah, maka pengadilan berkewajiban menjatuhkan hukuman
dan menagih kerugian materil Negara dan nelayan yang dilakukannya
selama ini. Sebaliknya, jika tidak terbukti, kepastian hukum pun harus
diberikan.
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9.
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11.10.
Perlunya sinkronisasi peraturan perundangan nasional dan
daerah terkait dengan perikanan, termasuk di dalamnya yang terkait
dengan koordinasi penegakan hukum, ijin investasi dan lain sebagainya.
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12.11.
Penyederhanaan birokrasi yang dapat menghambat kinerja
industri perikanan. Hal ini termasuk penyempurnaan regulasi dan
implementasinya terkait dengan pemberian ijin kapal penangkapan
ikan dan ijin usaha perikanan. Dari sisi implementasi, perlu diperkuat
sinergitas Kementerian/Lembaga terkait untuk saling cross-check
dokumen permohonan ijin dan fakta di lapangan. Perlu diperhatikan
tumpang tindih kewenangan yang justru akan mengakibatkan
ketidakefektifan peraturan. Bahkan dalam beberapa hal harus ada
kordinasi yang sinergis antara beberapa instansi terkait khususnya
dalam hal pendaftaran kapal dan penegakan hukum.
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13. Perlunya sebuah pengaturan lebih rinci mengenai pengaturan zona
tangkap, salah satunya di dalam mengimplementasikan UU No.23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.
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14. Perlunya peningkatan jumlah armada perikanan. Namun hal ini perlu
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya
mengenai total allowable catch di suatu daerah dan kemampuan
nelayan lokal.
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15. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum di sektor
perikanan, sehingga diharapkan dapat menjangkau dan menjaga
seluruh wilayah NKRI dan meminimalkan ruang gerak para pelaku
kejahatan atau pelanggaran perikanan.
16. Perlunya optimalisasi implementasi mekanisme
perekonomian dan kapasitas nelayan kecil.

pemberdayaan
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12. Terkait dengan isu penting yaitu upaya pemerintah untuk memerangi
IUU Fishing, Indonesia baru mempunyai perjanjian bilateral dengan dua
negara, yaitu Australia dan Sudan. Indonesia tentu perlu memiliki
perjanjian bilateral serupa dengan berbagai negara di kawasan,
misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam dan China. Indonesia perlu
memprakarsai adanya Konvensi Regional Pemberantasan Penangkapan
Ikan Ilegal agar dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya dibandingkan
IPOA IUU dan RPOA yang hanya bersifat sebagai guidelines.
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17.13.
Akhirnya sehubungan dengan upaya Indonesia untuk menjadi
poros maritim dunia (maritime fulcrum) yang salah satunya adalah
dengan membangun kedaulatan pangan laut, maka beberapa hal di
bawah direkomendasikan untuk dilakukan oleh Pemerintah:
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a. memperbaiki sistem pengumpulan data perikanan yang
terpercaya (“reliable”) dan dapat dipertanggungjawabkan
(“accountable”);
b. memperbaiki sistem perijinan yang efektif dan menjamin
kepastian hukum dengan mengedepankan perikanan dalam
negeri yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan
sedapat mungkin menghindari pemberian ijin penangkapan ikan
kepada kapal eks asing;
c. memperbaiki sistem pendaftaran kapal ikan (pembenderaan
kapal) agar tidak hanya mengemukakan kebenaran formil dari
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kapal ikan eks asing
tetapi juga mencek kebenaran material nya. Dalam hal mencegah
praktik “reflagging” ini, Indonesia perlu mempertimbangkan
keikutsertaan dalam 1993 FAO Compliance Agreement;
d. membangun industri pembangunan kapal ikan nasional yang
bertaraf internasional dengan pemutakhiran fasilitas kapal ikan
yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan menghindari
pemakaian kapal eks asing kecuali dengan alasan yang sangat
kuat serta adanya “genuine link” yang terbukti secara materil
antara kapal dan pemiliknya yang merupakan warga Negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia;
e. tidak membuka kesempatan kepada industri asing untuk
menanamkan modal di bidang penangkapan ikan, hanya
diperbolehkan bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran
jika industri perikanan nasional tidak memadai dan harus adanya
“transfer of knowledge dan technology” serta memberikan
manfaat yang signifikan kepada pendapatan negara;
f. mengembangkan Indonesia tidak hanya menjadi produsen ikan
segar, ikan beku, ikan olahan tetapi juga ikan kaleng terbesar di
dunia;
g. menerapkan upaya penangkapan ikan yang bertanggung jawab
dan berkelanjutan termasuk dengan pengaturan mengenai
“fishing ground, open/close season, marine protected areas,
fishing gear, by-catch, on vessel storage and handling”;
h. mengembangkan pelabuhan perikanan yang berfungsi untuk
mendukung lancarnya pendaratan ikan dan pemanfaatan ikan
yang dilengkapi dengan “cold storage” dan fasilitas pengemasan
dan pengiriman ikan yang efektif;
i. menjamin tersedianya infrastruktur pengangkutan ikan
termasuk upaya mendekatkan titik pendaratan ikan dan titik
pengiriman ikan;
j. menciptakan daya tarik pasar ikan dalam negeri;
k. menjamin lancarnya pasokan ikan segar dan ikan olahan dalam
negeri dengan kualitas terbaik;
l. mengembangkan inovasi pangan berbahan dasar ikan;
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m. mengkampanyekan secara berkelanjutan mengenai budaya
makan ikan termasuk pengembangan menu masakan ikan
nusantara;
n. melindungi kepentingan nelayan kecil (“small scale fishermen”)
dan pekerja perikanan kecil (“small scale fish worker”) dengan
meningkatkan kapasitas mereka dalam rangka meningkatkan
taraf hidupnya, termasuk dengan melancarkan “trade chain” agar
mereka terhindar dari para tengkulak yang memonopoli hasil
ikan dan pemasaran ikan;
o. mengintegrasikan prinsip pemanfaatan sumber daya ikan
berkelanjutan dalam setiap kebijakan baik di tingkat nasional
maupun daerah serta antar kementerian yang terkait;
p. mencegah dan memberantas “Illegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing, dengan mengaktifkan peran
pelabuhan untuk mencegah masuknya hasil tangkap yang tidak
dapat membuktikan “certificate of origin” (“traceability”), dan
hasil “transshipment” yang dilarang. Untuk mendukung hal itu
Indonesia perlu meratifikasi 2009 Port State Measures Agreement;
q. membuat ketentuan nasional terkait Monitoring Controlling and
Surveilance (MCS) yang lebih efektif dan efisien termasuk dengan
mensinergikan kekuatan pengawasan yang saat ini tersebar di
beberapa instansi (PPNS, TNI AL, KEPOLISIAN, BAKAMLA);
r. mengedepankan koordinasi pengamanan untuk dapat mencakup
wilayah laut yang luas ketimbang ego sektoral seperti “single
agency multi-tasks” atau “multi agencies single task”;
s. membuat basis data yang terintegrasi dan didukung oleh
teknologi mutakhir mengenai ancaman terhadap sumber daya
perikanan (upaya “illegal fishing”) yang dapat mendukung upaya
penanganan yang cepat dan efektif;
t. membuat ancaman hukuman yang memberikan efek jera
termasuk legitimasi “pembakaran dan penenggelaman kapal ikan
baik kapal ikan nasional maupun asing di perairan kepulauan,
laut teritorial dan ZEE” bagi tindakan “Illegal Fishing” sebagai
“ultimum remedium” dengan syarat membuat SOP yang jelas
mengenai prosedur pelaksanaanya agar tidak bertentangan
dengan “human rights”; dan
u. mengembangkan sistem “prompt release upon bond posting” yang
sesuai dengan karakteristik penangkapan ikan di Indonesia
dengan menyusun SOP yang jelas sebagaimana telah
diamanahkan oleh Undang-Undang.
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TABEL 3
DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL TERKAIT PERIKANAN YANG
TELAH DITANDA TANGANI INDONESIA
NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

1 Komunike
Bersama
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Australia
mengenai
Kerja Sama
untuk
Memerangi
Illegal,
Unregulated
dan
Unreported
(IUU) Fishing
dan untuk
Memajukan
Tata Kelola
Perikanan
Berkelanjutan
Joint
Communique
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Australia on
Cooperation to
Combat Illegal,
Unreported

TEMPAT
& TGL
TTD
Jakarta,
07-102015

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
07-10-2015 (Tanggal
Penandatanganan)
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Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

and
Unregulated
(IUU) Fishing
and to
Promote
Sustainable
Fisheries
Governance
2 Memorandum Jakarta,
Saling
29-08Pengertian
2015
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Republik
Demokratik
Timor-Leste
tentang Kerja
Sama Kelautan
dan Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
the Democratic
Republic of
Timor-Leste on
Marine Affairs
and Fisheries
Cooperation
3 Komunike
Bersama
antara
Pemerintah

Jakarta,
16-022015

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
29-08-2015 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 (lima) tahun
kecuali disepakati
untuk diperpanjang
oleh Para Pihak
melalui kesepakatan
secara tertulis paling
lambat 6 (enam)
bulan sebelum
tanggal pengakhiran
MoU ini
Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak
dapat mengakhiri
MoU ini dengan cara
memberitahukan
kepada Pihak lainnya
mengenai
keinginannya untuk
mengakhiri MoU ini
secara tertulis 3
(tiga) bulan sebelum
tanggal pengakhiran
yang dikehendaki
Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
16-02-2015 (Tanggal
Penandatanganan)
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Republik
Sudan
mengenai
Kerjasama
Internasional
Sukarela
untuk
Memerangi
Illegal,
Unregulated
dan
Unreported
(IUU) Fishing
dan untuk
Mempromosik
an Tata Kelola
Perikanan
Berkelanjutan
Joint
Communique
between the
Governments
of the Republic
of Indonesia
and the
Governments
of the Republic
of the Sudan
on Voluntary
International
Cooperation to
Combat Illegal,
Unregulated
and
Unreported
Fishing (IUU)
and to
Promote
Sustainable

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

Fisheries
Governance
4 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Peternakan
dan Perikanan
Republik
Sudan tentang
Kerja Sama
Perikanan dan
Budi Daya
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Livestock,
Fisheries and
Rangelands of
the Republic of
the Sudan on
Fisheries and
Aquaculture
Cooperation
5 Memorandum
Saling
Pengertian
antara

TEMPAT
& TGL
TTD
Jakarta,
16-022015

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
16-02-2015 (Tanggal
Penandatanganan)
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Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
dapat diperbaharui
melalui persetujuan
secara tertulis oleh
Para Pihak
Cara Pengakhiran
Dapat diakhiri
kapanpun oleh salah
satu Pihak dengan
memberikan
pemberitahuan
secara tertulis
kepada Pihak lain
enam (6) bulan
sebelum tanggal
pengakhiran, melalui
saluran diplomatik
Catatan Khusus
MoU Kerja Sama
Kelautan dan
Perikanan,
ditandatangani di
Khartoum, Sudan
pada tanggal 24
Maret 2007 telah
habis masa
berlakunya
Dili, 2608-2014

Ratifikasi Belum
Dilakukan

Mulai Berlaku
Tanggal sejak
penerimaan terakhir
atas pemberitahuan
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian dan
Perikanan
Republik
Demokratik
Timor-Leste
tentang
Pengembanga
n Kapasitas
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the Ministry of
Agriculture
and Fisheries
of the
Government of
the Democratic
Republic of
Timor-Leste on
Marine Affairs
and Fisheries
Capacity
Building
6 Memorandum Nadi, Fiji,
Saling
18-06Pengertian
2014

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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tertulis dari satu
Pihak ke Pihak
lainnya melalui
saluran diplomatik
yang memberikan
informasi mengenai
telah selesainya
prosedur internal
Masa Berlaku
5 (lima) tahun
kecuali disepakati
untuk diperpanjang
oleh Para Pihak
melalui kesepakatan
secara tertulis paling
lambat 6 (enam)
bulan sebelum
tanggal pengakhiran
MoU ini
Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak
dapat mengakhiri
MoU ini dengan cara
memberitahukan
secara tertulis
kepada Pihak lainya
mengenai
keinginanya untuk
mengakhiri MoU ini 6
(enam) bulan
sebelum tanggal
pengakhiran yang
dikehendaki kepada
Pihak lainnya

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
18-06-2014 Tanggal
Penandatanganan
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
Republik Fiji
tentang Kerja
Sama Kelautan
dan Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture,
Fisheries and
Forestry of the
Republic of Fiji
on Marine and
Fisheries
Cooperation
7 Deklarasi
Manado,
tentang
15-05Program Aksi 2014
Strategis
untuk Aksi
Ekosistem
Laut Arafura
dan Laut
Timor antara
Kementerian

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Masa Berlaku
- Tiga (3) tahun dan
dapat diperpanjang
masa berlaku selama
dua (2) tahun
- Para Pihak hanya
dapat
memperpanjang MoU
ini jika telah
mencapai
kesepakatan bersama
yang dicapai melalui
konsultasi dan
konfirmasi tertulis
Cara Pengakhiran
Dapat diakhiri setiap
saat oleh salah satu
Pihak dengan
menyampaikan
pemberitahuan
secara tertulis 6
(enam) bulan
sebelumnya kepada
Pihak lainnya

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
15-05-2014 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia,
Kementerian
Lingkungan
Hidup
Australia dan
Kementerian
Pertanian dan
Perikanan
Republik
Demoratik
Timor Leste
Declaration on
Strategic
Action
Programme
for the Arafura
and Timor
Seas
Ecosystems
Action
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia,
the Ministry of
Environment
of Australia
and the
Ministry of
Agriculture
and Fisheries
of the
Democratic
Republic of
Timor-Leste
8 Kesepakatan
Bersama

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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dalam Naskah

No Place,
20-02-

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
20-02-2014 Tanggal
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN
antara
Direktorat
Jenderal
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Perikanan
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Indonesian
French
Chamber of
Commerce
and Industry
(IFCCI)
tentang
Pengembanga
n Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between
Directorate
General of
Fisheries
Product
Processing and
Marketing
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and

TEMPAT
& TGL
TTD
2014

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
Penandatanganan
Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang
berdasarkan
persetujuan secara
tertulis dari para
Pihak
Cara Pengakhiran
Kesepakatan
Bersama ini dapat
diakhiri sebelum
jangka waktunya oleh
salah satu Pihak
melalui
pemberitahuan
secara tertulis
kepada Pihak lainnya
selambat-lambatnya
6 (enam) bulan
sebelum berakhirnya
Kesepatan Bersama
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

Indonesian
French
Chamber of
Commerce and
Industry on
Development
of Fisheries
Product
Processing and
Marketing
9 Memorandum Jakarta,
Saling
20-11Pengertian
2013
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Perekonomian
Kerajaan
Belanda
tentang Kerja
Sama
Perikanan dan
Budidaya
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Economic
Affairs of the
Kingdom of the
Netherlands on

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
20-11-2013 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang
melalui persetujuan
secara tertulis antara
Para Pihak
Cara Pengakhiran
MoU ini dapat
diakhiri kapanpun
oleh salah satu Pihak
dengan memberikan
pemberitahuan
secara tertulis 6
(enam) bulan kepada
Pihak lain
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Fisheries and
Aquaculture
Cooperation
10 Memorandum
Saling
Pengertian
Kerja Sama
Perikanan
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian
Republik
Rakyat
Tiongkok
Memorandum
of
Understanding
on Fisheries
Cooperation
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture of
the People's
Republic of
China

11 Memorandum
Saling

TEMPAT
& TGL
TTD

Jakarta,
02-102013

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
02-10-2013 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
3 (tiga) tahun, dan
dapat diperbaharui
melalui kesepakatan
bersama secara
tertulis 6 (enam)
bulan sebelum
tanggal berakhirnya
Cara Pengakhiran
MoU ini dapat
diakhiri setiap saat
oleh salah satu Pihak
setelah memberikan
pemberitahuan
tertulis 6 (enam)
bulan sebelumnya
kepada Pihak lainnya

Jakarta,
02-10-

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Catatan Khusus
MoU ini
menggantikan MoU
antara Kementerian
Kelautan dan
Perikanan Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian Republik
Rakyat Tiongkok
tentang Kerja Sama
Perikanan,
ditandatangani pada
tanggal 23 April 2004
Mulai Berlaku
02-10-2013 Tanggal
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Pengertian
Kerja Sama
Perikanan
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian
Republik
Rakyat
Tiongkok
Memorandum
of
Understanding
on Fisheries
Cooperation
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture of
the People's
Republic of
China

12 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

TEMPAT
& TGL
TTD
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STATUS
PEMBERLAKUAN
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Penandatanganan
Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
dapat diperbaharui
berdasarkan
kesepakatan para
Pihak secara tertulis
6 (enam) bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
Cara Pengakhiran
Para Pihak dapat
mengakhiri MoU ini
kapan saja melalui
Pemberitahuan
tertulis kepada Pihak
lainnya 6 (enam)
bulan sebelumnya

Warsawa,
04-092013

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Catatan Khusus
MoU ini
menggantikan MoU
antara Kementerian
Kelautan dan
Perikanan Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian Republik
Rakyat Tiongkok
tentang Kerja Sama
Perikanan,
ditandatangani pada
23 April 2004
Mulai Berlaku
04-09-2013 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang
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Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian dan
Pengembanga
n Daerah
Republik
Polandia
tentang Kerja
Sama
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture
and Rural
Development
of the Republic
of Poland on
Fisheries
Cooperation
13 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
Republik
Indonesia dan
Organisasi
Pangan dan
Pertanian
Perserikatan
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& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

melalui persetujuan
secara tertulis antara
Para Pihak
Cara Pengakhiran
MoU ini dapat
diakhiri kapanpun
oleh salah satu Pihak
dengan memberikan
pemberitahuan
secara tertulis
kepada Pihak lain 6
(enam) bulan
sebelum pengakhiran

Jakarta,
27-052013

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
27-05-2013 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
bisa diperbaharui
melalui persetujuan
secara tertulis antara
Para Pihak
Cara Pengakhiran
MoU ini bisa diakhiri

98

Formatted: Font: 12 pt

NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

BangsaBangsa
tentang
Kolaborasi
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and Food and
Agriculture
Organization
of the United
Nations
concerning
Marine Affairs
and Fisheries
Collaboration
14 Memorandum
Saling
Pengertian
mengenai
Kerjasama
Bidang
Pertanian
antara
Kementerian
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian,
Peternakan
dan Perikanan
Republik
Argentina
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& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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kapanpun oleh salah
satu Pihak dengan
memberikan
pemberitahuan
secara tertulis
kepada Pihak lain
enam (6) bulan
sebelumnya

Jakarta,
17-012013

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
17-01-2013 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
5 (lima) tahun dan
secara otomatis akan
diperpanjang 5 (lima)
tahun berikutnya,
kecuali diakhiri oleh
para Pihak
Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak
dapat mengakhiri
MoU ini dengan
menyampaikan
pemberitahuan
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Memorandum
of
Understanding
on Agriculture
Cooperation
between the
Ministry of
Agriculture of
the Republic of
Indonesia and
the Ministry of
Agriculture,
Livestock and
Fisheries of the
Republic of
Argentina
15 Pengaturan
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Administrasi
Kelautan
Negara
Republik
Rakyat
Tiongkok
untuk
Pengembanga
n Pusat
Kelautan dan
Iklim
Indonesia Tiongkok
Arrangement
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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terlebih dahulu 30
(tiga puluh) hari
secara tertulis
kepada Pihak lainnya

Beijing,
23-032012

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
23-03-2012 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
Sampai 13 Mei 2013
dan akan
diperbaharui
berdasarkan
kesepakatan para
Pihak
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis dari salah
satu Pihak 6 (enam)
bulan sebelumnya
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of Indonesia
and the State
Oceanic
Administration
of the People’s
Republic of
China on the
Development
of the
IndonesiaChina Center
Ocean and
Climate
16 Memorandum Bali, 27Saling
01-2012
Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Malaysia
dalam
Menghormati
Pedoman
Umum tentang
Perlakuan
Nelayan
menurut
Lembaga
Penegakan
Hukum
Maritim
Malaysia dan
Republik
Indonesia
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
27-01-2012 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis dari salah
satu Pihak 3 (tiga)
bulan sebelumnya
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Indonesia and
the
Government of
Malaysia in
Respect of the
Common
Guidelines
concerning
Treatment of
Fisherman by
Maritime Law
Enforcement
Agencies of
Malaysia and
the Republic of
Indonesia
17 Persetujuan
tentang
Pembentukan
Sekretariat
Wilayah
mengenai
Inisiative
Segitiga
Karang pada
Terumbu
Karang,
Perikanan dan
Ketahanan
Pangan
beserta
Prosedur
Peraturan,
Peraturan Staf
dan Peraturan
Keuangan
Agreement on
the
Establishment
of the Regional
Secretariat of
the Coral

TEMPAT
& TGL
TTD

Jakarta,
28-102011

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Sudah
Dilakukan

Mulai Berlaku
27-11-2014 (thirtieth
day following the
date of deposit with
the Depository of
instruments of
acceptance or
approval or
ratification by at least
four (4) members of
the CT6)
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Peraturan
Perundangan
Perpres No.19
Tahun 2014
tanggal 11 Maret
2014 Lembaran
Negara No.49
Piagam /
Notifikasi
- Malaysia 13-022013 (R)
- Indonesia 09-052014 (R)
- Filipina 24-112014 (R)
- Timor-Leste 1310-2014 (App)

Catatan Khusus
- The Government of
the Republic of
Indonesia shall be the
Depository of this
Agreement and any
amendments or
revisions thereto
- The Depository shall
register this
Agreement with the
SecretaryGeneral of
the United Nations in
accordance with
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Triangle
Initiative on
Coral Reefs,
Fisheries and
Food Security
with Rules of
Procedure,
Staff
Regulations
18 Protokol
Perubahan
pada
Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Administrasi
Kelautan
Negara
Republik
Rakyat
Tiongkok
tentang
Kerjasama
Kelautan
Protocol
Amending the
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the State

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Article 102 of the
Charter of the United
Nations.

Jakarta,
29-042011

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
29-04-2011 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah
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Oceanic
Administration
of the People's
Republic of
China on
Marine
Cooperation
19 Pernyataan
Jakarta,
Kehendak
22-03antara
2011
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia
dengan
Kementerian
Pertanian dan
Perikanan
Republik
Demokratik
Timor Leste
mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Letter of Intent
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture
and Fisheries
of the
Democratic
Republic of
Timor Leste on
Marine and

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
22-03-2011 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah
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Fishery
Cooperation
20 Pernyataan
Kehendak
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Industri dan
Sumber Daya
Utama Brunei
Darussalam
mengenai
Kerja Sama
Kelautan dan
Perikanan
Letter of Intent
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Industry and
Primary
Resources of
Brunei
Darussalam on
Marine and
Fisheries
Cooperation
21 Protokol
Perpanjangan
Memorandum
Saling
Pengertian
antara

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Bandar
Seri
Begawan,
24-022011

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
24-02-2011 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah

New
Delhi, 2501-2011

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
25-01-2011 Tanggal
Penandatanganan
Catatan Khusus
Protokol ini
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Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian
Republik India
mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
tertanggal 23
November
2005
Protocol for
the Extension
of the
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture of
the Republic of
India on
Marine and
Fisheries
Cooperation,
Dated 23
November
2005
22 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
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TTD

STATUS
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STATUS
PEMBERLAKUAN
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memperpanjang
masa berlaku MoU
Kerjasama Kelautan
dan Perikanan yang
ditandatangani pada
tanggal 23 November
2005 selama 5 (lima)
tahun berikutnya

Jakarta,
27-102010

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
27-10-2010 (Tanggal
Penandatanganan)
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Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Republik
Sosialis
Vietnam
mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
the Socialist
Republic of
Vietnam on
Marine and
Fisheries
Cooperation
23 Pengaturan
antara
Kementerian
Kehutanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian dan
Perikanan
Republik
Demokratik
Timor-Timur
mengenai
Pembentukan
Komite
Bersama

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperbaharui
berdasarkan
kesepakatan para
Pihak
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Yogyakart Ratifikasi Tidak
a, 05-07Diperlukan
2010

Mulai Berlaku
05-07-2010 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
5 tahun, cara
pengakhiran tidak
tercantum dalam
naskah
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Kerjasama
Kehutanan
Arrangement
between the
Ministry of
Forestry of the
Republic of
Indonesia and
the Ministry of
Agriculture
and Fisheries
of the
Democratic
Republic of
Timor-Leste
concerning the
Establishment
of Joint
Committee on
Forestry
Cooperation
24 Persetujuan
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Kerajaan
Norwegia
tentang
Pengembanga
n Kerjasama
mengenai
“Pembanguna
n Kapasitas
dalam
Perikanan dan
Budidaya
Laut”
Agreement
between the
Government of

TEMPAT
& TGL
TTD

Oslo, 2704-2009

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
27-04-2009 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
Sampai para Pihak
telah menyelesaikan
kewajibannya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 3 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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the Republic of
Indonesia and
Government of
the Kingdom of
Norway
regarding
Development
Cooperation
concerning
"Capacity
Building in
Fisheries and
Qua-Culture"
25 Memorandum Mexico
Saling
City, 17Pengertian
11-2008
antara
Departemen
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian,
Peternakan,
Pembangunan
Daerah,
Perikanan dan
Pangan
Meksiko
Serikat
mengenai
Pembentukan
Komite
Konsultatif di
Bidang
Pertanian
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Agriculture of

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
17-11-2008 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 2
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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the Republic of
Indonesia and
the Ministry of
Agriculture,
Livestock,
Rural
Development,
Fisheries and
Food of the
United
Mexican States
on the
Establishment
of the
Consultative
Committee on
Agriculture
26 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kehutanan
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian dan
Perikanan
Pemerintah
Demokratik
Republik
Timor Leste
mengenai
Kerja Sama
Kehutanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Forestry the

TEMPAT
& TGL
TTD

Jakarta,
29-102008

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
29-10-2008 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang sesuai
kesepakatan para
Pihak
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 5 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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Government of
the Republic of
Indonesia and
the Ministry of
Agriculture
and Fisheries
the
Government of
Democratic
Republic of
Timor-Leste on
Forestry
Cooperation
27 Memorandum Jakarta,
Saling
29-10Pengertian
2008
antara
Departemen
Pertanian dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian
Republik
Demokratik
Timor-Timur
mengenai
Kerjasama
Pertanian
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Agriculture
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture of

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
29-10-2008 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
5 tahun dan akan
dievaluasi sebelum
diperpanjang untuk 2
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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the Republic of
Democratic of
Timor-Leste
concerning
Agriculture
Cooperation
28 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Australia
mengenai
Kolaborasi
Hewan dan
Kesehatan
Tumbuhan
dan Aktivitas
Karantina
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Australia on
Collaborative
Animal, Fish
and Plant
Health and
Quarantine
Activities
29 Pengaturan
antara
Direktorat
Jenderal
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& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Surakarta, Ratifikasi Tidak
27-08Diperlukan
2008

Mulai Berlaku
27-08-2008 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 5
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
Catatan Khusus
MoU ini
menggantikan MoU
yang sama yang
ditandatangani 29
Juli 2003

Jakarta,
08-082008

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
08-08-2008 Tanggal
Penandatanganan
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Peternakan
Departemen
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Badan
Nasional
Kesehatan
Pangan dan
Pelayanan
Mutu
(SENASA)
Kementerian
Pertanian,
Peternakan,
Perikanan, dan
Pangan
Republik
Argentina
mengenai
Persetujuan
Unit Usaha
dan
Pemeriksaan
untuk Ekspor
Produk Susu
dari Argentina
ke Indonesia
Arrangement
between the
Directorate
General of
Livestock
Services of the
Ministry of
Agriculture of
the Republic of
Indonesia and
the National
Agro-food
Health and
Quality Service

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis sesuai
kesepakatan para
Pihak atau diakhiri
kapan saja oleh salah
satu Pihak melalui
pemberitahuan
tertulis 3 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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(SENASA) of
the Secretariat
of Agriculture,
Livestock,
Fisheries and
Food of the
Argentine
Republic
concerning
Establishment
Approval and
Inspection for
Export of Milk
Products from
Argentine to
Indonesia
30 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Administrasi
Kelautan
Negara
Republik
Rakyat Cina
mengenai
Kerjasama
Kelautan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia

TEMPAT
& TGL
TTD

Manado,
10-112007

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Diperlukan

Mulai Berlaku
10-11-2007 (Tanggal
Penandatanganan)
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Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang
otomatis untuk
jangka waktu 3 (tiga)
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis dari salah
satu Pihak 6 (enam)
bulan sebelumnya
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and the State
Oceanic
Administration
of the People's
Republic of
China on
Marine
Cooperation
31 Pertukaran
Nota antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Jepang
mengenai
Proyek untuk
Peningkatan
Perikanan di
Pesisir yang
Berkelanjutan
Exchange of
Notes between
the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Japan of the
Project for
Promotion of
Sustainable
Coastal
Fisheries
32 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia

TEMPAT
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Jakarta,
06-072007

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
06-07-2007 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
Sampai seluruh
kewajiban dari para
Pihak telah
terselesaikan

Jakarta,
30-052007

Ratifikasi Belum
Dilakukan

Mulai Berlaku
Tanggal Nota
Pemberitahuan
terakhir

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

diwakili oleh
Departemen
Pertanian dan
Pemerintah
Negara Kuwait
diwakili oleh
Kementerian
Penguasa
Umum,
Pertanian dan
Sumberdaya
Perikanan
mengenai
Kerjasama
Bidang
Pertanian
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia
represented by
the Ministry of
Agriculture
and the
Government of
the State of
Kuwait
represented by
the Public
Authority of
Agriculture
Affairs and
Fish Resources
on Agricultural
Cooperation
33 Memorandum Khartoum Ratifikasi Tidak
Saling
, 24-05Diperlukan
Pengertian
2007
antara

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

diperpanjang
otomatis setiap 2
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Mulai Berlaku
24-05-2007 (Tanggal
Penandatanganan)
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JUDUL
PERJANJIAN

Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Republik
Sudan
mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
the Republic of
the Sudan on
Marine and
Fisheries
Cooperation
34 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Sumber Daya
Hewan dan
Perikanan
Republik
Sudan
mengenai
Sektor
Peternakan
Memorandum

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
3 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 3
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Khartoum Ratifikasi Tidak
, 21-04Diperlukan
2007

Mulai Berlaku
21-04-2007 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
3 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 3
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 3 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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JUDUL
PERJANJIAN

of
Understanding
between the
Ministry of
Agriculture of
the Republic of
Indonesia and
the Ministry of
Animal
Resources and
Fisheries of the
Republic of the
Sudan on
Livestock
Sector
35 Program
Eksekutif
mengenai
Kerjasama
Perikanan
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Sumber Daya
Hewan dan
Perikanan
Republik
Sudan untuk
tahun 2007 –
2009
Executive
Programme on
Fisheries
Cooperation
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

Khartoum Ratifikasi Tidak
, 24-03Diperlukan
2007

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Mulai Berlaku
24-03-2007 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
2 tahun
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of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Animal
Resources and
Fisheries of the
Republic of the
Sudan for the
years 2007 2009
36 Persetujuan
antara Badan
Kerjasama
Pembangunan
Internasional
Swedia (SIDA)
dan
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
(MMAF)
tentang
Dukungan
untuk
Kerjasama
Institusional
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan,
Indonesia dan
Badan
Perikanan
Swedia,
Swedia
Agreement
between
Swedish
International
Development
Cooperation

TEMPAT
& TGL
TTD

Jakarta,
10-112006

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
10-11-2006 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Sampai 30 Juni 2010
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 3 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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.

JUDUL
PERJANJIAN

Agency (SIDA)
and the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
(MMAF)
regarding
Support to
Institutional
Cooperation
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries,
Indonesia and
the Swedish
Board of
Fisheries,
Sweden
37 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Republik
Filipina
mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of

TEMPAT
& TGL
TTD

General
Santos,
23-022006

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
23-02-2006 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Piagam /
Notifikasi
Nota Diplomatik
No. 06-2166
tanggal 29
Agustus 2006 dari
Filipina mengenai
Pengesahan MoU
oleh Filipina
tanggal 7 Agustus
2006

Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang sesuai
kesepakatan para
Pihak
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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the Republic of
the Philippines
on Marine and
Fisheries
Cooperation
38 Pernyataan
Kehendak
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Kerajaan
Norwegia
mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Letter of Intent
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
the Kingdom of
Norway on
Marine and
Fisheries
Cooperation
39 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian
Republik India

TEMPAT
& TGL
TTD

Oslo, 2301-2006

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
23-01-2006 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah

New
Delhi, 2311-2005

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
23-11-2005 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 5
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
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mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture of
the Republic of
India on
Marine and
Fisheries
Cooperation
40 Pernyataan
Kehendak
antara
Administrasi
Atmosfir dan
Samudera
Nasional,
Departemen
Perdagangan
Amerika
Serikat dan
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia atas
Kerja Sama di
Bidang
Kelautan, Ilmu
Kelautan dan
Teknologi

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Bali, 1709-2005

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
17-09-2005 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah
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PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

Letter of Intent
between the
National
Oceanic and
Atmospheric
Administration
of the
Department of
Commerce of
the United
States of
America and
the Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia on
Cooperation in
the Field of
Ocean and
Marine Science
and
Technology
41 Pengaturan
Bali, 15mengenai
09-2005
Kerjasama
dalam
Pengawasan
Kualitas dan
Keamanan
Kebersahan
ProdukProduk Impor
dan Ekspor
Ikan dan
Perikanan
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
15-12-2005 (3 bulan
setelah
Penandatanganan)
Masa Berlaku
5 (lima) tahun,
setelah itu akan
diperpanjang untuk
jangka waktu lima
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak
memberitahukan
Pihak lain, secara
tertulis setidaknya
enam bulan
sebelumnya,
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JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Korea
Arrangement
on the
Cooperation in
Quality Control
and Hygiene
Safety of
Import and
Export Fish
and Fishery
Products
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Maritime
Affairs and
Fisheries of the
Republic of
Korea
42 Memorandum Teheran,
Saling
22-06Pengertian
2005
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Jehad
Pertanian
Republik
Islam Iran

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

keinginannya untuk
mengakhiri
Pengaturan ini

Ratifikasi Belum
Dilakukan

Mulai Berlaku
Tanggal Nota
Pemberitahuan
terakhir

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Tidak terbatas
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis kapan saja
oleh para Pihak
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NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Jehad Agriculture of
the Islamic
Republic of
Iran on Marine
and Fisheries
Cooperation
43 Pernyataan
Kehendak
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Otonomi
Galicia,
Kerajaan
Spanyol
mengenai
Kerjasama
Perikanan
Letter of Intent
between the
Ministry of
Marine Affairs

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Santiago
de
Composte
la Galicia,
29-042005

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
29-04-2005 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah
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and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Autonomy
Government of
Galicia of the
Kingdom of
Spain on
Fisheries
Cooperation
44 Protokol
Sektoral
Integrasi
ASEAN untuk
Perikanan
ASEAN
Sectoral
Integration
Protocol for
Fisheries

45 Memorandum
Saling
Pengertian
antara Badan
Penelitian
Kelautan dan
Perikanan
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Vientiane,
Laos, 2911-2004

Ratifikasi Sudah
Dilakukan

Mulai Berlaku
- 31 Agustus 2005
(Pasal 5 Paragraf 3)
- Negara-Negara
Anggota harus
menyelesaikan
langkah-langkah yang
sesuai untuk
memenuhi kewajiban
yang disetujui dan
timbul dari Protokol
ini (Pasal 5 Paragraf
1)

Formatted: Font: 12 pt

Peraturan
Perundangan
Perpres No.25
Tahun 2009
Tanggal 11 Juni
2009 Lembaran
Negara No.93

Jakarta,
24-052004

Piagam /
Notifikasi
- Viet Nam 15
Maret 2005 (App)
- Malaysia 31
Maret 2005 (R)
- Thailand 31
Agustus 2005
- Indonesia 4
Februari 2010 (N)
Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Catatan Khusus
Depositori :
Sekretaris Jenderal
ASEAN (Pasal 5
Paragraf 4)
Mulai Berlaku
24-05-2004 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
Sampai 31 Maret
2006, dan dapat
diperpanjang sesuai
kesepakatan para
Pihak
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JUDUL
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Republik
Indonesia dan
Yayasan
Kerjasama
Perikanan
Luar Negeri
Jepang
mengenai
Proyek
Eksplorasi
Bersama
Sumber Daya
Perikanan
Bawah Laut
JepangIndonesia
Memorandum
of
Understanding
between the
Agency for
Marine and
Fisheries
Research the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Overseas
Fishery
Cooperation
Foundation of
Japan
concerning the
JapanIndonesia Deep
Sea Fisheries
Resources Joint
Exploration
Project

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
Cara Pengakhiran
Pengakhiran dapat
dilakukan kapan saja
melalui
Pemberitahuan
tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan
sebelumnya
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JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD
Jakarta,
19-052004

46 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Sumber Daya
Hewan dan
Perikanan
Republik
Sudan
mengenai
Kerjasama
Kesehatan
Hewan dan
Pengawasan
Penyakit
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Agriculture of
the Republic of
Indonesia and
the Ministry of
Animal
Resources and
Fisheries of the
Republic of the
Sudan
regarding
Cooperation on
Animal Health
and Disease
Control
47 Memorandum Jakarta &
Saling
Beijing,
Pengertian
23-04-

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
19-05-2004 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 2
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 3 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
23-04-2004 (Tanggal
Penandatanganan)
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TEMPAT
& TGL
TTD
2004

antara
Kementerian
Pertanian
Republik
Rakyat
Tiongkok dan
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia
mengenai
Kerjasama
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Agriculture of
the People's
Republic of
China and the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia on
Fisheries
Cooperation
48 Memorandum Jakarta,
Saling
13-10Pengertian
2003
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Republik
Demokratik
Rakyat
Aljazair

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 (lima) tahun
Cara Pengakhiran
MoU ini dapat
diakhiri kapan saja
oleh salah satu Pihak
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 (enam)
bulan sebelumnya
kepada Pihak lainnya
Catatan Khusus
MoU ini mengakhiri
MoU Kerjasama
Perikanan yang
ditandatangani pada
tanggal 23 April 2001

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
13-10-2003 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
Tidak terbatas
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
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JUDUL
PERJANJIAN

mengenai
Kerja Sama
Perikanan
Kelautan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
the People's
Democratic
Republic of
Algeria on
Marine
Fisheries
Cooperation
49 Protokol
Tambahan
pada
Pengaturan
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian dan
Kerjasama
Kerajaan
Thailand
mengenai
Pemanfaatan
Bagian dari
Jumlah yang
Diperkenanka
n di Zona
Ekonomi

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

sebelum masa
berlaku berakhir

Yogyakart Ratifikasi Tidak
a, 27-09Diperlukan
2003

Mulai Berlaku
27-09-2003 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Tidak tercantum
dalam Naskah

130

Formatted: Font: 12 pt

NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

TEMPAT
& TGL
TTD

Eksklusif
Indonesia
Protocol
Amending the
Arrangement
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture
and
Cooperatives
of the Kingdom
of Thailand on
the Utilization
of Part of the
Total
Allowable
Catch in the
Indonesian
Exclusive
Economic Zone
50 Memorandum Jakarta,
Saling
24-07Pengertian
2003
antara
Direktorat
Jenderal
Pesisir dan
Pulau-Pulau
Kecil
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Marine
Aquarium

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
24-07-2003 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Selama 5 (lima)
tahun dan dapat
otomatis
diperpanjang atau
diperbaharui untuk
periode 5 (lima)
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
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JUDUL
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Council
mengenai
Program
Kerjasama
untuk
Mempromosik
an Sistem
Sertifikasi
Internasional
dari Pihak
Ketiga dalam
Pengambilan
dan Ekspor
Biota untuk
Akuarium
Laut di
Indonesia
Memorandum
of
Understanding
between the
Directorate
General of
Coasts and
Small Islands
the Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the Marine
Aquarium
Council
concerning the
Collaborative
Program on
the Promotion
of
International
Third Party
Certification
System for the

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
Pemberitahuan
tertulis 6 (enam)
bulan sebelum masa
berlaku berakhir atau
diganti dengan MoU
yang baru
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Collection and
Export of
Marine
Aquarium
Organism in
Indonesia
51 Pengaturan
No Place,
Administratif
03-04antara
2003
Perwakilan
Indonesia
untuk Riset
Pertanian dan
Pengembanga
n dari
Kementerian
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Direktorat
Keilmuan dan
Penyebarluasa
n Pendidikan
Kementerian
Pertanian,
Manajemen
Alami dan
Perikanan
Kerajaan
Belanda
mengenai
Kerjasama
Penelitian
Program
Holtikultura
Bersama
antara
Indonesia dan
Belanda
Administrative
Arrangement
between the

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
03-04-2003 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
4 tahun
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
Catatan Khusus
Pengaturan ini
menggantikan
Pengaturan
mengenai Program
Kerjasama Penelitian
Bersama Holtikultura
ditandatangani di
Den Haag pada bulan
Juni 1999
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Indonesian
Agency for
Agricultural
Research and
the
Development
of the Ministry
of Agriculture
of the Republic
of Indonesia
and the
Directorate of
Science and
Knowledge
Dissemination
of the Ministry
of Agriculture,
Nature
Management
and Fisheries
of the Kingdom
of the
Netherlands
concerning the
Joint
Programme
Horticultural
Research
Cooperation
between
Indonesia and
the
Netherlands
52 Memorandum Santiago,
Saling
17-03Pengertian
2003
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Republik Chili

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
17-03-2003 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 tahun
Cara Pengakhiran
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tentang
Kerjasama
Pengembanga
n Perikanan
dan Kelautan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
the Republic of
Chile on
Marine and
Fisheries
Cooperation
Development
53 Pengaturan
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Universitas
Dalhousie
Kanada
mengenai
Kerjasama
Pembangunan
Kelautan dan
Perikanan
Arrangement
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis oleh salah
satu Pihak kapan saja

Halifax,
14-032003

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
14-03-2003 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
3 tahun
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
Pemberitahuan
tertulis kapan saja
oleh para Pihak, dan
akan berlaku efektif 6
bulan setelah Nota
Pemberitahuan
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and Dalhousie
University of
Canada on
Development
Cooperation in
Marine Affairs
and Fisheries
54 Pengaturan
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Pusat
Perikanan
Fakultas
Tingkat
Sarjana
Universitas
Biritsh
Columbia
mengenai
Kerjasama
Penelitian
Perikanan
Arrangement
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Fisheries
Centre of the
Faculty of
Graduate
Studies,
University of
British
Columbia on

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Vancouve
r, 10-032003

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
10-03-2003 (Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 tahun
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
Pemberitahuan
tertulis kapan saja
oleh para Pihak, dan
akan berlaku efektif 6
bulan setelah Nota
Pemberitahuan
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Fisheries
Research
Cooperation
55 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Perikanan
Republik
Sosialis
Vietnam
mengenai
Kerjasama
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Fisheries of the
Socialist
Republic of
Vietnam on
Fisheries
Cooperation
56 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen

TEMPAT
& TGL
TTD

Jakarta,
08-012003

STATUS
PENGESAHAN

Ratifikasi Belum
Dilakukan

STATUS
PEMBERLAKUAN

Mulai Berlaku
Tanggal Nota
Pemberitahuan
terakhir

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 tahun
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Seoul, 2612-2002

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
26-12-2002 Tanggal
Penandatanganan)
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PERJANJIAN

Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Korea
mengenai
Ketentuan
Kapal
Penangkap
Ikan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Maritime
Affairs and
Fisheries of the
Republic of
Korea on the
Provision of
Fishing Vessels
57 Persetujuan
Kerjasama
antara Badan
Riset Kelautan
dan Perikanan
(BRKP)
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
(DKP)

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Sampai jika
Departemen Kelautan
dan Perikanan
Republik Indonesia
memberikan
pernyataan kepada
Departemen Kelautan
dan Perikanan
Republik Korea yang
tidak dapat
mengambil alih kapal,
MOU ini akan
berakhir seelah
Departemen Kelautan
dan Perikanan
Republik Korea
menerima
pernyataan

Hawaii,
16-122002

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
16-12-2002 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
5 (lima) tahun dan
dapat berubah atau
dimodifikasi atas
kesepakatan bersama
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TEMPAT
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TTD

Republik
Indonesia dan
Sekolah
Kelautan dan
Ilmu Bumi dan
Teknologi
(SOEST)
Universitas
Hawai di
manoa,
Honoluli,
Hawai,
Amerika
Serikat
Cooperative
Agreement
between the
Agency for
Marine and
Fisheries
Research
(BRKP)
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
(DKP) Jakarta,
the Republic of
Indonesia and
the School of
Ocean and
Earth Science
and
Technology
(SOEST)
University of
Hawaii at
Manoa,
Honolulu,
Hawaii, U.S.A.
58 Pengaturan
Jakarta,
antara
16-09Departemen
2002

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Cara Pengakhiran
Lembaga tidak dapat
mengakhiri
perjanjian setiap saat,
meskipun tindakan
tersebut akan diambil
hanya setelah
berkonsultasi
bersama untuk
menghindari
kemungkinan
ketidaknyamanan
kepada pihak
manapun

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
16-09-2002 (Tanggal
Penandatanganan)
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TEMPAT
& TGL
TTD

Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian dan
Kerjasama
Kerajaan
Thailand
mengenai
Pemanfaatan
Bagian dari
Jumlah yang
Diperkenanka
n di Zona
Ekonomi
Eksklusif
Indonesia
Arrangement
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture
and
Cooperatives
of the Kingdom
of Thailand on
the Utilization
of Part of the
Total
Allowable
Catch in the
Indonesian
Exclusive
Economic Zone
59 Memorandum Nusa dua,
Pengaturan
Bali, 05-

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
3 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis sesuai
kesepakatan para
Pihak
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 3 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
05-06-2002 Tanggal
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TEMPAT
& TGL
TTD
06-2002

Tambahan
sehubungan
dengan Proyek
Aciar No
FIS/2001/079
"Sebuah
Ulasan dari
Perikanan
Tuna
Samudera
India di
Indonesia dan
Kelanjutan
dari
Pengawasan
Penangkapan
pada
Pelabuhan
Bongkar Muat
Utama”
Memorandum
of Subsidiary
Arrangement
relating to the
Aciar Project
No
FIS/2001/079
"A Review of
Indonesia's
Indian Ocean
Tuna Fisheries
and Extention
of Catch
Monitiring at
the Key OffLoading Ports"
60 Memorandum Jakarta,
Saling
10-05Pengertian
2002
antara Badan
Riset Kelautan
dan Perikanan

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Penandatanganan
Masa Berlaku
Sampai 31 Maret
2003 atau tanggal
yang disepakati oleh
para Pihak

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
10-05-2002 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
5 tahun
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JUDUL
PERJANJIAN
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
L `Institut de
Recherche
Pour le
Développeme
nt mengenai
Kerjasama
Teknik dan
Ilmu
Pengetahuan
untuk
Penelitian
Peningkatan
Kelautan dan
Perikanan dan
Eksplorasi
Berkelanjutan
Memorandum
of
Understanding
between the
Agency for
Marine and
Fisheries
Research of the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and L`Institut
de Recherche
Pour le
Developpemen
t concerning
Technical and
Scientific
Cooperation

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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for
Improvement
of Marine and
Fisheries
Research and
Sustainable
Exploration
61 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Korea
mengenai
Kerjasama
Kelautan dan
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Ministry of
Maritime
Affairs and
Fisheries of the
Republic of
Korea on
Marine and

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Seoul, 2604-2002

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
26-04-2002 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 (lima) tahun
Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak
memberitahukan
Pihak lainnya secara
tertulis paling lambat
enam (6) bulan
sebelum
keinginannya untuk
mengakhiri MoU ini
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TEMPAT
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TTD

Fisheries
Cooperation
62 Pengaturan
Ottawa,
mengenai
07-03Pengakuan
2002
Timbal Balik
atas
Pengawasan
Produk Ikan
dan Perikanan
dan Sistem
Pengawasan
antara Badan
Pengawasan
Makanan
Kanada
dengan
Direktorat
Jenderal
Penangkapan
Ikan
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia
Arrangement
on the Mutual
Recognition of
Fish and
Fishery
Products
Inspection and
Control
Systems
between the
Canadian Food
Inspection
Agency and the
Directorate
General of
Capture

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
06-06-2002 (3 bulan
setelah
Penandatanganan)
Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak
dapat mengakhiri
Pengaturan ini
dengan memberikan
pemberitahuan
setidaknya enam (6)
bulan secara tertulis.
Pengaturan ini akan
berakhir pada saat
berakhirnya jangka
waktu
pemberitahuan
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Fisheries of the
Department of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
63 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Kerajaan
Thailand
mengenai
Kerjasama
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
the Kingdom of
Thailand on
Fisheries
Cooperation
64 Pengaturan
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Departemen
Pertanian
Republik

TEMPAT
& TGL
TTD

Jakarta,
17-012002

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
17-01-2002 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
3 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis sesuai
kesepakatan para
Pihak
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Manila,
10-012002

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
Tanggal penerimaan
proposal dari Filipina
oleh Indonesia
Masa Berlaku
3 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 3
tahun berikutnya
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TTD

Filipina
mengenai
Pemanfaatan
sebagian dari
jumlah
Tangkapan
yang
diperbolehkan
di Zona
Ekonomi
Eksklusif
Indonesia
Arrangement
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Department of
Agriculture of
the Republic of
the Philippines
on the
Utilization of
part of the
Total
Allowable
Catch in the
Indonesian
Exclusive
Economic Zone
65 Pertukaran
Jakarta,
Nota antara
27-12Duta Besar
2001
Negara Kuwait
dengan
Menteri
Kelautan dan
Perikanan
Republik

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
27-12-2001 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran
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TEMPAT
& TGL
TTD

Indonesia
Exchange of
Notes between
the
Ambassador of
the State of
Kuwait and the
Minister of
Marine and
Fisheries of the
Republic of
Indonesia
66 Pengaturan
Beijing,
Bilateral
19-12antara
2001
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertanian
Republik
Rakyat China
mengenai
Pemanfaatan
sebagian dari
Jumlah
Tangkapan
yang
diperbolehkan
di Zona
Ekonomi
Eksklusif
Indonesia
Bilateral
Arrangement
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Tidak tercantum
dalam Naskah

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
19-12-2001 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
3 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 3
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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of Indonesia
and the
Ministry of
Agriculture of
the People’s
Republic of
China on the
Utilization of
Part of the
Total
Allowable
Catch in the
Indonesian
Exclusive
Economic Zone
67 Pengaturan
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Australia
dalam
Program
Kolaborasi
Penelitian
Kelautan dan
Perikanan
untuk
Pembangunan
Arrangement
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Australia on a
Collaborative
Program of
Marine and
Fisheries

TEMPAT
& TGL
TTD

Jakarta,
16-112001

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Formatted: Font: 12 pt

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
16-11-2001 Tanggal
Penandatanganan

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
5 tahun dan dapat
diperpanjang
otomatis setiap 5
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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Research for
Development
68 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan
Departemen
Pertanian
Republik
Filipina
mengenai
Kerjasama
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Department of
Agriculture of
the Republic of
the Philippines
on Fisheries
Cooperation
69 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik

TEMPAT
& TGL
TTD
Jakarta,
12-112001

STATUS
PENGESAHAN

Ratifikasi Belum
Dilakukan

STATUS
PEMBERLAKUAN

Mulai Berlaku
Tanggal Nota
Pemberitahuan
terakhir
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Masa Berlaku
5 tahun
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Jakarta,
21-082001

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
21-08-2001 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
Sampai 31 Maret
2006
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Indonesia dan
Yayasan
Kerjasama
Perikanan
Jepang
mengenai
Proyek
Kerjasama
untuk
Penelitian
Pembiakan
Spesies Tuna
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and the
Overseas
Fishery
Cooperation
Foundation of
Japan
concerning
Cooperation
Project for the
Research on
Propagation of
Tuna Species
70 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia dan

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Canberra,
26-062001

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
26-06-2001 Tanggal
Penandatanganan
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Masa Berlaku
5 tahun
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
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Ilmu Kelautan
dan Teknologi
Terbatas
Australia
mengenai
Kerjasama
dalam
Mempromosik
an
Pembangunan
Berkelanjutan
dalam Sumber
Daya Laut
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
and Australian
Marine Science
and
Technology
Limited
concerning
Cooperation in
the Promotion
of the
Sustainable
Development
of Marine
Resources
71 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Kelautan dan
Perikanan

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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dengan cara
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir

Canberra,
26-062001

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
26-06-2001 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
4 tahun dan dapat
diperpanjang
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Republik
Indonesia dan
Grup KEL yang
diwakili oleh
KEL
Aerospace Pty
Ltd Australia
tentang
Kerjasama
untuk
Mendukung
Konsep
BangunsendiriOperasiTransfer
BOOT Proyek
untuk Suplai
Sistem MCS
Memorandum
of
Understanding
between the
Department of
Marine Affairs
and Fisheries
the Republic of
Indonesia and
the KEL Group
Represened by
KEL Aerospace
Pty Ltd
Australia
concerning
Cooperation to
Support the
Concept of a
Build-ownOperateTransfer
B.O.O.T Project
to Supply the

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
otomatis setiap 1
tahun berikutnya
Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan
dengan cara
Pemberitahuan
tertulis 6 bulan
sebelum masa
berlaku berakhir
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MCS System
72 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Kementerian
Pertanian
Republik
Rakyat
Tiongkok dan
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia
mengenai
Kerjasama
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Agriculture of
the People's
Republic of
China and the
Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia on
Fisheries
Cooperation
73 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Industri
Utama dan
Perikanan

TEMPAT
& TGL
TTD
Beijing,
23-042001

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
23-04-2001 (Tanggal
Penandatanganan)
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Masa Berlaku
3 (tiga) tahun dan
dapat dirunah atau
diperpanjang sesuai
kesepakatan para
Pihak
Cara Pengakhiran
MoU ini dapat
diakhiri kapan saja
oleh salah satu Pihak
melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 (enam)
bulan sebelumnya
kepada Pihak lainnya
Catatan Khusus
MoU ini telah
berakhir dan diganti
dgn MoU yang sama
yang ditandatangani
pada tanggal 23 April
2004

Jakarta,
09-042001

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
09-04-2001 (Tanggal
Penandatanganan)
Masa Berlaku
3 (tiga) tahun, dan
diperpanjang
otomatris setiap 1
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Northern
Territory
Australia dan
Departemen
Kelautan dan
Perikanan
Republik
Indonesia
mengenai
Kerjasama
Teknik dan
Ilmu
Pengetahuan
bidang
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
Department of
Primary
Industry and
Fisheries of the
Northern
Territory of
Australia and
the Ministry of
Marine Affairs
and Fisheries
of the Republic
of Indonesia
concerning
Scientific and
Technical
Cooperation on
Fisheries
74 Pertukaran
Jakarta,
Nota antara
23-10Pemerintah
2000
Republik
Indonesia dan
Pemerintah

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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(satu) tahun
Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak
dapat mengakhuiri
MoU ini melalui
Pemberitahuan
tertulis 6 (enam)
bulan sebelumnya

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
23-10-2000 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
Sampai seluruh
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Jepang
mengenai
Bantuan
Keuangan
untuk Proyek
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
bagi Teknologi
Memancing
dan
Manajemen
Sumber Daya
Perikanan di
Semarang
Exchange of
Notes between
the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Japan
concerning
Financial
Assistance for
Project Human
Resources
Development
for Fishing
Technology
and Fisheries
Resources
Management
in Semarang
75 Konvensi
Honolulu,
tentang
05-09Konservasi
2000
dan
Pengelolaan
Sediaan Ikan

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN
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kewajiban dari para
Pihak telah
terselesaikan

Ratifikasi Sudah
Dilakukan
Peraturan
Perundangan
Perpres No.61

Mulai Berlaku
- 29-11-2013
(Indonesia)
- This Convention
shall enter into force
30 days after the
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Beruaya Jauh
di Samudera
Pasifik Barat
dan Tengah
Convention on
the
Conservation
and
Management
of Highly
Migratory Fish
Stocks in the
Western and
Central Pacific
Ocean

TEMPAT
& TGL
TTD

STATUS
PENGESAHAN

STATUS
PEMBERLAKUAN

Tahun 2013
tanggal 28
Agustus 2013
Lembaran Negara
No. 148

deposit of
instruments of
ratification,
acceptance, approval
or accession by:
(Pasal 36)
(a) three States
situated north of the
20° parallel of north
latitude; and
(b) seven States
situated south of the
20° parallel of north
latitude.

Piagam /
Notifikasi
Piagam
Pengesahan dari
Indonesia tanggal
30 Oktober 2013

Cara Pengakhiran
- A Contracting Party
may, by written
notification
addressed to the
depositary, withdraw
from this Convention
and may indicate its
reasons. Failure to
indicate reasons shall
not affect the validity
of the withdrawal.
The withdrawal shall
take effect one year
after the date of
receipt of the
notification, unless
the notification
specifies a later date.
- Withdrawal from
this Convention by a
Contracting Party
shall not affect the
financial obligations
of such member
incurred prior to its
withdrawal becoming
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STATUS
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STATUS
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effective.
- Withdrawal from
this Convention by a
Contracting Party
shall not in any way
affect the duty of
such member to fulfil
any obligation
embodied in this
Convention to which
it would be subject
under international
law independently of
this Convention

76 Pertukaran
Nota antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Jepang
mengenai
Bantuan
Keuangan
untuk
Pencacahan
Sektor
Pertanian dan
Perikanan,
Kesejahteraan
Sosial,
Kesehatan,
Jalanan,
Masalah
Kemanusiaan,
Transportasi

Jakarta,
24-121998

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Catatan Khusus
Pernyataan terhadap
Pasal 3 Ayat (1)
Konvensi oleh
Indonesia
Mulai Berlaku
24-12-1998 Tanggal
Penandatanganan
Masa Berlaku
Sampai seluruh
kewajiban dari para
Pihak telah
terselesaikan
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dan
Pemerintah
Daerah
Exchange of
Notes between
the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Japan
concerning
Financial
Assistance for
Enumerated
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Social Welfare,
Health, Road,
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Settlement,
Transport and
Local
Government
77 Memorandum
Saling
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Departemen
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Sekretariat
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TTD
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Hewan
Memorandum
of
Understanding
between the
Ministry of
Agriculture of
the Republic of
Indonesia and
the Secretary
of Agriculture,
Fisheries and
Food of the
Republic of
Argentine on
Animal Health
78 Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Departemen
Pertanian
Republik
Indonesia dan
Departemen
Perikanan dan
Kelautan
Kanada
tentang
Pemeriksaan
Produk
Perikanan
Memorandum
of
Understanding
between the
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the
Department of
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Fisheries and
Oceans of
Canada
regarding
Inspection of
Fishery
Product
79 Persetujuan
Pelaksanaan
KetentuanKetentuan
Konvensi
Perserikatan
BangsaBangsa
tentang
Hukum Laut
tanggal 10
Desember
1982 yang
Berkaitan
dengan
Konservasi
dan
Pengelolaan
Sediaan Ikan
yang Beruaya
Terbatas dan
Sediaan Ikan
yang Beruaya
Jauh
Agreement for
the
Implementatio
n of the
Provisions of
the United
Nations
Convention On
the Law of the
Sea of 10
December

TEMPAT
& TGL
TTD
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New York, Ratifikasi Sudah
04-08Dilakukan
1995
Peraturan
Perundangan
Undang-Undang
No.21 Tahun
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Lembaran Negara
No.95 Tambahan
Lembaran Negara
No.5024
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Notifikasi
Piagam
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Indonesia
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/IR Tanggal 27
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1982 relating
to the
Conservation
and
Management
of Straddling
Fish Stocks and
Highly
Migratory Fish
Stocks
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Saling
Pengertian
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Pemerintah
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Indonesia dan
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Kerjasama
Peternakan
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Government of
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Pemerintah
Australia
terkait dengan
Kerjasama
dalam
Perikanan
Agreement
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Australia
relating to
Cooperation in
Fisheries
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No.1
Persetujuan
Pinjaman
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Amerika
Serikat
tertanggal 28
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untuk
Penelitian dan
Pengembanga
n (Pinjaman
Bantuan
No.497-T095A, Proyek
No.497-0352)
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No.1 Loan
Agreement
between the
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& TGL
TTD
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States of
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Pemerintah
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Research and
Development
(AID Loan No.
497-T-095A
and No.497-T095B Project
No.497-0352)
85 Persetujuan
Bantuan
Proyek antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
Pemerintah
Amerika
Serikat untuk
Pengembanga
n dan
Penelitian
Proyek
(Pinjaman
Bantuan
No.497-0352)
Project Grant
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Government of
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the
Government of
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AntarPemerintah
untuk
Informasi
Pemasaran
dan Layanan
Penasehat
Teknis untuk
Produk
Perikanan di
Wilayah Asia
dan Pasifik
(INFOFISH)
Agreement for
the
Establishment
of the InterGovernmental
Organization
for Marketing
Information
and Technical
Advisory
Services for
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Products in the
Asia and
Pacific Region
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Pemerintah
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Catatan Khusus
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Diplomatik
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dalam Proyek
Sektor
Infrastruktur
Perikanan
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Government of
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Development
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Exchange Cost
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Infrastructure
Sector Project
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para Menteri
ASEAN
mengenai
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Perikanan
ASEAN
Ministerial
Understanding
on Fisheries
Cooperation
89 Memorandum
Saling
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Republik
Indonesia dan
Pemerintah
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22-101983

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
22-10-1983 (Tanggal
Penandatanganan)

Formatted: Font: 12 pt

Jakarta,
29-101981

Ratifikasi Tidak
Diperlukan

Mulai Berlaku
01-02-1982 Point 9

Formatted: Font: 12 pt

Masa Berlaku
Tidak tercantum
dalam Naskah
Cara Pengakhiran

167

NO
.

JUDUL
PERJANJIAN

Australia
mengenai
Implementasi
Ketentuan
Pengawasan
Perikanan dan
Pengaturan
Pelaksanaan
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
the Republic of
Indonesia and
the
Government of
Australia
concerning the
Implementatio
n of a
Provisional
Fisheries
Surveillance
and
Enforcement
Arrangement
90 Memorandum
Saling
Pengertian
antara ASEAN
dan Kanada
mengenai
Proyek
Teknologi
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Perikanan
ASEANKanada
Memorandum
of
Understanding
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PEMBERLAKUAN
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Tidak tercantum
dalam Naskah

Manila,
Filipina,
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21-05-1981 (Tanggal
Penandatanganan)
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ASEAN and
Canada on the
ASEANCanada
Fisheries PostHarvest
Technology
Project
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Saling
Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan
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Proyek
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between the
Government of
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the
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Canada for the
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Development
Project
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Pemerintah
Republik
Indonesia
mengenai
Operasi
Nelayan
Tradisionil
Indonesia di
area
Memancing
Eksklusif
Australia dan
Landas
Kontinental
Memorandum
of
Understanding
between the
Government of
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the
Government of
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Indonesia
regarding the
Operations of
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Traditional
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and
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Agreement on
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Government of
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Government of
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the
Government of
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Technical
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the field of
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Ikan Jepang di
Perairan
sekitar
Perairan
Indonesia
antara
Republik
Indonesia dan
Republik
Jepang
Interim
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regarding
Operations by
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in the Waters
between the
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Government of
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Agreement
Establishing
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