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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Laut merupakan batas suatu negara dengan negara lain. Titik batas yang 

ditentukan dalam kelautan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang 

berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas 

wilayahnya1. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di 

dunia, dengan garis pantai lebih dari 104.000 km yang terdiri dari sekitar 17.504 

pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, serta mencapai ¾ (tiga perempat) 

wilayah Indonesia (5,8 juta km2). Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km2 

tersebut, terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2, 

perairan kepulauan 2,8 juta km, dan wilayah laut 0,3 juta km2. Sementara itu, 

kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang 2/3 (dua pertiga) 

wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan 

selat, dengan luas perairan 5,8 juta km2 kaya akan sumber daya laut dan ikan 

berlimpah.2  

 Dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki luas lautan lebih 

besar tentu potensi kekayaan lautnya melimpah. Sumber daya ikan yang 

berlimpah menjadi modal utama industri perikanan di Indonesia. Berdasarkan 

kajian yang dilakukan Badan Riset Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penelitian 

																																																								
1	P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal 1.  
2 Ramlan, Konsep hukum tata kelola perikanan, (Jawa Timur: Setara Press, 2015) hal. 1 
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dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 

2001 menyatakan potensi lestari (maximum sustainable yield) sumber daya 

perikanan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton pertahun. Dari 

jumlah tersebut, jumlah tangkap yang diperbolehkan sebsar 5,12 juta ton pertahun 

atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton 

pada tahun 2001, atau baru 78,13%).3 

Bidang perikanan sebagai salah satu sektor yang sangat penting bagi 

pembangunan nasional, khususnya di bidang penyediaan kebutuhan protein 

hewani untuk penduduk Indonesia. Hasil laut yang dimiliki Indonesia sangat 

berlimpah, khususnya di wilayah ZEEI. Sumber  daya alam hayati di ZEEI akan 

merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk 

dimanfaatkan secara langsung. Sumber daya alam hayati tersebut, sekaligus 

berfungsi sebagai pendukung sumber daya perikanan di seluruh peraiaran 

Indonesia.4 

Saat ini pemanfaatan sumber daya ikan untuk meningkatakan taraf hidup 

yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengolahan perikanan, pengawasan, 

dan sistem penegakan hukum masih kurang optimal. Sehingga perlu adanya 

pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya ikan tersebut. Fasilitas dan 

infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan 

kualitas pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di Indonesia. Untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi dalam sektor perikanan di Indonesia 

																																																								
3	Ramlan, Konsep hukum tata kelola perikanan, (Jawa Timur: Setara Press, 2015) hal. 2. 
4	Frans E. Likadja & Daniel F. Bessie, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, (Jakarta : 
Ghalia Indonesia, 1998) hal 41. 
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diperlukan suatu kegiatan usaha dalam mengolah hasil sumber daya ikan tersebut. 

Bahwa sektor perikanan di Indonesia masih memerlukan beberapa pembenahan, 

seperti sumber daya manusia yang berkualitas, keamanan berusaha, konsistensi 

kebijakan, kepastian hukum, kebijakan pajak yang baik, hingga ketersediaan 

sumber modal. 

Ketersedian modal yang masih terbatas menjadikan pertumbuhan yang 

lamban untuk meningkatkan kualitas perikanan Indonesia. Untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi di sektor perikanan maka pemerintah Republik Indonesia 

memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. Pengertian dari penanaman modal asing itu sendiri menurut Undang-

Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.5  

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(UUPM) pasal 3 (2) menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman 

modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan 

ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

																																																								
5	UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.  
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negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6  Melihat tujuan dari 

penanaman modal yang sesuai dengan UUPM target untuk mencapai 

pertumbuhan pembangunan ekonomi yang tinggi di sektor perikanan Indonesia 

tidak lain salah satunya adalah dari tingkat investasi penanaman modal, baik 

penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Target tersebut 

dapat ditempuh apabila kebijakan-kebijakan mengenai penanaman modal dan 

suasana usaha sudah kondusif dan atraktif bagi para penanam modal. 

Penanaman modal asing (PMA) terhadap sektor perikanan di Indonesia 

dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun di sisi 

lain ada beberapa dampak yang dialami oleh golongan nelayan lokal. Dampak-

dampak tersebut dapat mematikan usaha nelayan lokal dan mengurangi 

pendapatan di sektor lokal. Hal ini menimbulkan pro dan kontra mengenai 

penanaman modal asing di sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat lokal. Banyak perusahaan asing yang kerap melakukan kecurangan-

kerurangan di sektor perikanan, misalnya status hukum perusahaan tidak berubah 

menjadi perusahaan PMA, perusahaan yang fiktif, langsung membawa ikan keluar 

negeri dan pelanggaran fishing ground. 

PMA bidang perikanan selalu melakukan penangkapan ikan di daerah 12 

mil laut di wilayah pengelolaan perikan Republik Indonesia (WPPRI) yang 

seharusnya wilayah tersebut hanya diperuntukan bagi nelayan warga negara 

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, tentang usaha 

perikanan tangkap di wilayah perairan sampai dengan 12 mil atau kurang dengan 

																																																								
6	UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.	
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menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran sampai dengan 30 GT, serta 

pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan 

ikan di perairan umum, hanya dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, 

dan koperasi. Sedangkan PMA hanya di daerah penangkapan laut ZEEI, dalam 

hal ini PMA melakukan pelanggaran fisihing ground. 7 8  Hal ini sangat 

mempengaruhi penangkapan nelayan lokal. 

Seperti contoh pelanggaran yang dilakukan oleh dua warga negara asing 

berasal dari Thailand yang bernama Bunson Jaikla dan Chon Khantee alias Chon 

alias Toy, sangat merugikan nelayan lokal dan khususnya Negara Indonesia. 

Menurut putusan nomor 2289 K/Pid.Sus/2009 bahwa pelanggaran yang dilakukan 

oleh kedua warga negara asing yaitu melakukan tindak pidana melanggar 

ketentuan ukuran alat penangkapan ikan dan melakukan fishing ground. Dimana 

dalam dakwaannya bahwa mereka terdakwa I. BUNSOM JAIKLA selaku 

Nahkoda Kapal ANTASENA 829 dan terdakwa II. CHON KHANTEE alias 

CHON alias TOY selaku kepala kamar mesin (KKM) kapal ANTASENA 829 

sejak tanggal 27 Juni 2008 s/d tanggal 22 Agustus 2008 atau setidak- tidaknya 

pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di ZEEI disekitar perairan Laut 

Arafura tepatnya pada titik koordinat 136 BT atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat lain di sekitar perairan laut Arafura yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah 

																																																								
7	Ramlan,	 “perbuatan melawan hukum penanaman modal asing bidang usaha oerikanan di 
Indoensia”, http://jurnal.hukum.uns.ac.id, diakses 2 september 2016.	
8	fishing ground adalah daerah penangkapan ikan. 
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pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, 

dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 

yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang 

ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan b Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.      

 Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, sebelumnya setelah 

mendapatkan Surat Ijin Berlayar dari saksi CAREL W.J. TANASALE selaku 

syahbandar Benjina tertanggal 24 Juni 2008, terdakwa I. BUNSOM JAIKLA 

selaku Nahkoda Kapal ANTASENA 829 dan terdakwa II. CHON KHANTEE 

alias CHON alias TOY selaku kepala kamar mesin (KKM) kapal antasena 829 

bersama dengan anak buah kapal (ABK) kapal ANTASENA 829 berangkat 

kedaerah penangkapan ikan (fishing ground) dengan membawa alat penangkapan 

ikan berupa pukat ikan (fish net) dan setelah tiba di daerah penangkapan ikan pada 

tanggal 27 Juni 2008 terdakwa. Bahwa alat tangkap ikan yang ada di 

KM.ANTESENA 829 yang dinakodahi oleh Bunson Jaikla melanggar ketentuan 

yang terdapat dalam SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dimana dari hasil 

pengukuran diperoleh hasil yaitu panjang Head Rope hasil pengukuran 41,60 m. 

Dalam SIPI yang diperbolehkan sepanjang 35 m. (terdapat selisih + 13,49 m). 

Panjang Ground Rope hasil pengukuran 51,60 m. Dalam SIPI 38 m. (terdapat 

selisih + 13,40 m), dimana semakin besar perbedaan pada panjang Head Rope dan 

Ground Rope akan mempengaruhi bukaan mulut jaring yang mengakibatkan 

tingkat produktifitas alat tangkapan akan semakin besar serta dapat merugikan 

kelestarian sumber daya ikan. Selain pukat ikan (fish net) tersebut tidak sesuai 
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dengan ukuran yang ditetapkan dalam SIPI, pukat ikan tersebut juga telah tidak 

sesuai dengan standar yang ditentukan, dimana pada bagian kantong pukat ikan 

telah dilapis 2 (dua), dimana ukuran mesh size pada kantong bagian dalam 60 mm 

dan ukuran mesh size pada kantong bagian luar 90 mm, sehingga pada saat pukat 

ikan tersebut digunakan, mesh size dari pukat ikan tersebut akan menjadi lebih 

kecil dari ukuran mesh size yang terdapat dalam SIPI yaitu 50 mm sehingga akan 

mempengaruhi kesempatan lolosnya juvenile9  ikan.10 

Jika melihat kasus tersebut bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan 

teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER 

05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang secara jelas mengatur 

kewajiban pemegang SIPI pada Pasal 27 ayat (2) huruf a yaitu: 

“pemegang SIPI berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang 

tercantum dalam SIPI”11 

Dengan demikian bahwa kedua warga negara asing ini melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut karena ukuran alat tangkap 

yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SIPI atau Surat 

Ijin Penangkapan Ikan. Hal ini jika kita diamkan terus menerus tanpa adanya 

pengawasan yang ketat dari pihak pemerinta untuk menangani hal tersebut akan 

merugikan negara. 

																																																								
9	Juvenile “tingkat perkembangan ikan pasca larva dan dewasa 
10	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2289 K/Pid.Sus/2009	
11 	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan 
Tangkap	
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Kemudian contoh kasus pelanggaran fishing ground lainya yaitu 5 (lima) kapal perikanan 

Indonesia (KII) eks Thailand yang diawaki oleh 61 orang awak kapal berkewarganegaraan 

Thailand, di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada tanggal 19 November 2014. Kelima 

kapal tersebut diduga melanggar daerah penangkapan ikan sebagaimana ditentukan dalam Surat 

Ijin Penangkapan Ikan (SIKPI) dari KKP dan penggunaan awak kapal berkewarganegaraan 

asing. Adapun 5 (lima) kapal yang ditangkap yaitu KM. Laut Natuna 99/GT 101 (16 awak kapal), 

KM. Laut Natuna 30/GT 102 (11 awak kapal), KM. Laut Natuna 25/GT 103 (17 awak kapal), KM. 

Laut Natuna 24/GT 103 (8 awak kapal), dan KM. Laut Natuna 23/GT 101 (9 awak kapal).12 

        Penangkapan terhadap 5 (lima) kapal tersebut dilakukan KP. Hiu Macan 001 

saat melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di 

perairan Natuna dan sekitarnya, yang mendapati beberapa kapal perikanan sedang 

melakukan penangkapan ikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh dugaan 

awal bahwa kelima kapal tersebut melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di 

luar daerah penangkapan yang dijinkan serta diawaki oleh warga negara asing. 

Dengan adanya beberapa contoh peristiwa maka dari  itu perlu adanya 

suatu pengendalian mengenai PMA agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan 

dengan seimbang, tidak adanya ketimpangan antara perusahan dengan modal 

asing dengan nelayan tradisional. Indonesia memiliki suatu badan yaitu Badan 

Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang dapat membantu dalam 

menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan 

perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaanya.13 

Dalam pengawasannya BKPM mengeluarkan Daftar Negatif Invetasi (DNI) yang 

																																																								
12  Kementerian Kelautan dan Perikanan, http://kkp.go.id/arsip/c/11047/KKP-Tangkap-Lima-
Kapal-Perikanan-Eks-Thailand/ , diakses 22 November 2014  
13	Pasal 2	 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kordinasi Penanaman Modal.	



	 9	

merupakan peraturan pendukung dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal yaitu Perpres No. 44 Tahun 2016. Dimana Daftar 

Negatif Investasi untuk mengelompokan jenis usaha mana saja di Indonesia yang 

dapat diberikan izin untuk penanaman modal asing. Jika melihat didalam Daftar 

Negatif Investasi (DNI) perikanan dan kelautan merupakan jenis usaha terbuka 

dengan persyaratan dan yang dimaksudkan terbuka dengan syarat disini adalah 

bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan 

perizinan khusus. 

Berkaitan dengan permasalahan mengenai pro dan kontra yang timbul 

akibat dari penanaman modal asing di sektor perikanan Indonesia, maka penulis 

akan membahas mengenai bagaimana pengaturan penanaman modal asing di 

sektor perikanan berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal dan Daftar Negatif Investasi (DNI), serta pengawasan 

penanaman modal asing di sektor perikanan Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perlu diteliti tentang peraturan 

mengenai penanaman modal asing di sektor perikanan. Hal ini karena perlu 

adanya pemanfaatan yang maksimal dalam penanaman modal asing di sektor 

perikanan dan kelautan, maka penelitian ini diberi judul “Tinjauan Yuridis 

terhadap Penanaman Modal Asing di Sektor Perikanan Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal dan Daftar Negatif Investasi” 
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1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan  latar belakang  masalah peneliti menentukan dua rumusalan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak pelaksanaan prosedur penanaman modal asing di sektor 

perikanan terhadap daftar negative investasi? 

2. Bagaimanakah pengaturan dan pengawasan pemerintah mengenai penanaman 

modal asing di sektor perikanan Indonesia dalam menjaga keseimbangan 

antara penanam modal asing dan nelayan lokal? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan  rumusan  masalah  maka, tujuan yang  ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur penanaman modal asing di sektor perikanan 

dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan 

Daftar Negatif Investasi. 

2. Untuk  mengetahui pengaturan dan pengawasan pemeritah mengenai 

Penanaman Modal Asing di sektor perikanan Indonesia dalam menjaga 

keseimbangan antara investor asing dan nelayan lokal. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 

sumbangan dalam perkembangan  ilmu hukum dan menjadi bahan untuk 
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menambah wawasan tentang sektor perikanan dan kelautan terhadap batas 

penanaman modal asing di Indonesia. Diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pemikiran hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

perikanan dan kelautan. Sekaligus diharapkan dapat  menjadi referensi  tambahan  

bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui mengenai penanaman modal 

asing di sektor perikanan dan kelautan. 

Secara praktis, mampu memberikan  masukan dan informasi bagi 

masyarakat, pemerintah dan pengusaha untuk meningkatkan kualitas perikanan di 

Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam mengambil keputusan di sektor perikanan mengenai penanaman modal 

asing. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

   Untuk dapat mempermudah penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap  materi yang ada, maka penyusunan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Isi dari Bab ini merupakan gambaran isi dari  bab-bab selanjutnya yang 

saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini, yang dirangkum 

lima sub-bab,  yaitu latar belakang,  rumusan masalah,  tujuan penelitian,  manfaat 

penelitian,  dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan landasan konseptual mengenai 
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penanaman modal dan konsep penanaman modal asing di sektor perikanan 

Indonesia.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam  Bab ini  menguraikan  tentang  metode penelitian yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan pada topik yang diteliti, dimana uraian tersebut 

dijelaskan  melalui  beberapa sub bab seperti jenis penelitian,  prosedur  

pengumpulan  bahan, dan  sifat analisis. 

 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai isu hukum yang diangkat, bab ini 

juga membahas mengenai cara penyelesaian dari permasalahan  hukum  yang 

ditentukan.  Bab  ini  juga  merupakan  inti  pembahasan isu hukum yang menjadi 

permasalahan pokok dalam skripsi ini.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil 

analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Didasari dari hasil 

penelitian terhadap isu hukum dan saran yang merupakan rekomendasi hukum 

atas permasalahan dalam penelitian ini.  

 

 

 

 




