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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Laut merupakan sumber makanan bagi setiap umat manusia, laut juga 

dipergunakan sebagai jalan raya perdagangan,  sarana untuk penaklukan, tempat 

pertempuran-pertempuran, tempat bersenang-senang dan sebagai alat pemisah 

atau pemersatu bangsa. Di abad ke- 20 ini fungsi laut semakin bertambah seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seiring dengan 

ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian berharga di dasar laut maka 

dimungkinkan juga akan terjadi usaha-usaha untuk mengambil sumber daya alam 

1
. 

Perairan yang berada di dalam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Ekslusif serta laut lepas memiliki potensi 

sumber daya ikan  yang melimpah serta  sebagai lahan pembudidayaan ikan atas 

berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia agar dipergunakan 

dengan sebaik-sebaiknya demi kesejahteraan bangsa Indonesia, sesuai falsafah 

hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana sebagian besar 

wilayahnya adalah laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan 

beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang 

dapat dijadikan sebagai kesejahteraan bangsa Indonesia dan sebagai tulang 

punggung pembangunan nasional. Prakiraan nilai  potensi kelautan Indonesia 
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yang pernah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 

149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Potensi kelautan Indonesia 

tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 

56 miliar dollar AS, bioteknologi laut 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar 

dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut 

sebesar 20 miliar dollar AS.
2
 

Berkaitan dengan potensi kelautan Indonesia, terdapat tiga jenis laut yang  

penting bagi Indonesia untuk dikelola, yaitu:
3
  

1. Laut yang merupakan wilayah Indonesia, yaitu wilayah laut yang berada  

di bawah kedaulatan Indonesia;  

2. Laut yang merupakan kewenangan Indonesia, yaitu suatu wilayah laut di 

mana Indonesia punya hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan 

kewenangan-kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu;  

3. Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia 

mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia 

tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas wilayah laut 

tersebut. 

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, 

Indonesia harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan 

menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan 
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laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja 

tapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal 

asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional 

maupun hukum internasional. 

Oleh sebab itu, dalam  praktek pemanfaatan sumber daya maritim seperti 

sumber daya perikanan yang begitu besar, maka harus dibutuhkan 

pendayagunaan daya dukung yang optimal serta memperhatikan ekosistem alam 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkakan taraf hidup nelayan 

kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, 

menyediakan serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas 

serta memperluas ruang bagi pembudidaya dan kelestarian ikan. Maka untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu adanya keseimbangan dalam 

menjaga kekayaan laut agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. 

Secara geografis Indonesia berada diantara dua benua, yaitu benua Asia 

dan benua Australia dan antara dua samudera yaitu samudera Hindia dan 

samudera Pasifik. Dengan posisi negara Indonesia yang seperti demikian ini telah 

menyebabkan  perairan Indonesia sejak dahulu hingga saat ini ramai di lalui oleh 

pelayaran Internasional, dan karena kekayaan ikan yang melimpah juga 

menyebabkan Indonesia menjadi pusat perhatian dan tujuan bagi para penangkap 

ikan asing. 

Dengan luas laut Indonesia yang lebih luas dari pada daratannya, sangat 

mungkin apabila terjadi sebuah pelanggaran laut atau pelanggaran kedaulatan 

negara yang terjadi di perbatasan laut Indonesia, seperti halnya permasalahan 
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penangkapan ikan secara ilegal ( illegal fishing ) yang sering terjadi di laut 

Indonesia yang mana menyebabkan dari sektor perikanan di Indonesia menurun 

seperti dari sektor hasil tangkapan nelayan kecil, berkurangnya populasi ikan 

tangkap serta pendapatan devisa negara yang kurang maksimal dengan luas laut 

Indonesia. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu pelangaran kedaulatan 

negara dari sisi kelautan seperti terjadinya penangkapan ikan secara ilegal di 

wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, salah satunya yaitu seperti celah 

hukum yang terdapat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan, yang mana pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-

Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwasanya orang 

atau badan hukum asing dapat masuk ke-wilayah zona ekonomi eksklusif 

Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan 

internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku
4
. Ketentuan Pasal 

29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, seakan 

membuka selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya bagi para nelayan atau badan 

hukum asing untuk masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia 

untuk kemudian mengeksplorasi ataupun mengeksploitasi kekayaan hayati di 

wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. 

Banyaknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di laut 

Indonesia menyebabkan nelayan kecil sulit untuk mencari ikan di laut terdekat 
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dengan daerahnya bahkan harus mencari ke daerah lain, penangkapan ikan secara 

ilegal juga berdampak pada pendapatan negara melalui sektor eksport ikan yang 

tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan, serta mengancam kelestarian 

perikanan dan kelautan Indonesia.  

Dari segi sejarah yang memanfaatkan sektor laut untuk mensejahterakan 

masyarakat Indonesia adalah Presiden Soekarno, beliau merupakan Presiden 

pertama Indonesia yang menetapkan negara ini sebagai negara kepulauan yaitu 

melalui deklarasi Djuanda, pada 13 Desember 1957, Indonesia  menyatakan 

kepada dunia internasional bahwa laut Indonesia ( laut sekitar, di antara, dan di 

dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan  wilayah NKRI, dan Indonesia 

sebagai Negara kepulauan telah diakui dunia internasional melalui konvensi 

hukum laut PBB ke tiga, United Nation Convention the Law of the Sea 1982 

(UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang  

No. 17 Tahun 1985 bahwa Indonesia adalah negara Kepulauan
5
. 

Pada masa Presiden Soekarno, hal ini dilakukan untuk membentuk jati 

diri bangsa Indonesia sekaligus sebagai politik luar negeri di masa 

pemerintahannya. Hingga pada masa pemerintahan Soeharto, wawasan Nusantara 

sebagai negara kepulauan kurang begitu diperhatikan dan lebih memprioritaskan 

pada pembangunan di darat dan meningkatkan perekonomian masyarakat 

Indonesia. Hal ini berlangsung sampai pada era pemerintahan Susilo Bambang 
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Yudhonono yang masih memprioritaskan basis darat dan memulihkan citra 

Indonesia. 

Hingga pada tahun 2014 Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik 

Indonesia, beliau memiliki program yakni menjadikan Indonesia sebagai poros 

maritim dunia. Poros maritim dunia yang merupakan wacana Presiden Joko 

Widodo serta sebagai salah satu kebijakan luar negeri pada masa 

pemerintahannya. 

Visi misi Presiden Joko Widido yakni ;
6
  

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

maritim dan mencerminkan negara kepulauan; 

2. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dalam memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim; 

3. Mewujudkan Indonesia sebagai negara  mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional; 

4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja 

sama pada bidang kelautan; 

5. Sebagai negara yang berada di posisi antara Samaudera Pasifik dan 

Samudera Hindia, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan 

pertahanan maritim
7
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Dalam mewujudkan konsep poros maritim dunia beliau mulai melakukan 

beberapa perubahan. Potensi besar yang dimiliki Indonesia menimbulkan 

ancaman karena kurangnya prioritas terhadap laut dari era pemerintahan presiden 

sebelumnya. Sehingga presiden Indonesia ini ingin banyak mengembangkan 

program yang mengedepankan pertahanan kemanan, pembangunan Infrastruktur, 

serta meminimalisir ancaman illegal fishing. Beliau juga ingin membangun 

pandangan yang awalnya berbasis darat untuk beralih ke basis laut. Aktifitas 

berkait dengan lautan, selat dan teluk akan dikedepankan. 

Hal pertama yang menjadi pekerjaan bagi presiden Jokowi yaitu dalam 

membangun masyarakat yang dapat menopang kemandirian daripada masyarakat 

itu sendiri, khususnya masyarakat di sekitar pantai yang mencari kehidupannya 

dengan cara menjadi nelayan. Presiden Jokowi melalui menteri kelautan dan 

perikanan Indonesia mengubah konsep agar sektor kelautan Indonesia segera 

berjaya dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Seperti membuat kebijakan 

moratorium kapal asing baru, pelanggaran transshipment atau bongkar muat 

barang di tengah laut, pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan yang 

paling fenomenal adalah penenggelaman kapal penangkap ikan asing. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah mengadakan kerjasama bilateral 

dengan beberapa negara, seperti Brunei Darussalam dan Tiongkok, yang mampu 

memberikan hasil yang nyata bagi Indonesia terhadap hubungan kerjasama yang 

dilakukan oleh Presiden Jokowi
8
. Seperti halnya bidang pembangunan 
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insfrastruktur tol laut yang di rancang oleh presiden Jokowi untuk mempermudah 

serta mempercepat arus keluar masuknya barang dari dalam ke luar dan 

sebaliknya. Tujuan utama dari pembuatan tol laut dari presiden Jokowi pada 

dasarnya untuk menurunkan biaya transportasi yang begitu mahal, karena apabila 

biaya transportasi menjadi murah, maka akan terjadi sebuah persaingan global 

yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia
9
. 

Meskipun dalam realisasinya masih banyak masyarakat Indonesia yang 

setuju dan tidak setuju akan kebijakan tersebut khususnya dari para nelayan, 

namun pada dasarnya itu semua adalah sebuah pondasi awal agar perikanan di 

laut Indonesia dapat terjaga dan dapat dirasakan sampai waktu yang lama. 

Oleh sebab itu, dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini 

menekankan pada perbaikan domestik, seperti permasalahan illegal fishing yang 

berdampak pada pendapatan nelayan untuk meningkatkan perekonomian. Karena, 

apabila setiap permasalahan telah dapat diatasi di dalam lingkup domestik, maka 

Indonesia dengan sendirinya akan dapat menjadi negara yang patut 

diperhitungkan eksistensinya dalam politik internasional.  

Maka ,di dalam tulisan ini penulis akan mencari jawaban tentang 

kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan asing era presiden Joko Widodo. 

Penulisan ini diilhami karena begitu banyaknya kegiatan penangkapan ikan 
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secara ilegal yang sangat sulit penanganannya, dalam kerangka semangat 

pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di sektor kelautan Indonesia yang 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa pemerintah 

Indonesia melalui Menteri Susi Pudjiastuti dan jajaran bidang Kelautan dan 

Perikanan telah bekerja secara maksimal untuk menanggulangi bahkan membuat 

aturan terkait dengan pemberantasan penangkap ikan asing dan cara penangkapan 

ikan yang baik agar terjadi keberlangsungan kehidupan ikan untuk tahun-tahun 

mendatang agar dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia terlebih untuk 

generasi mendatang. 

Berbagai macam cara dapat di tempuh atau di lakukan guna dapat 

menekan atau memberantas pencuri ikan asing, diantaranya; 

1. Penenggelaman kapal  

2. Pelarangan transshipment atau bongkar muat barang di tengah laut 

3. Patroli laut atau penjagaan batas-batas zona ekonomi ekslusif Indonesia 

4. Pencatatan kapal  

5. Pencatatan hasil tangkap ; dan 

6. Pelarangan penggunaan alat tangkap trawl atau cantrang 

hal ini di maksudkan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya 

dapat di tekan aktivitasnya, supaya dalam pemanfaatan hasil ikan di wilayah 

Indonesia dapat di lakukan dengan maksimal. 

 Penenggelaman kapal merupakan hal yang tidak lazim lagi di lakukan 

oleh setiap negara yang memiliki laut di wilayah yurisdiksinya, hal ini agar 

membuat jera pelanggar agar tidak lagi melakukan sebuah aktivitas yang 
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merugikan. Dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun masa jabatan Susi 

Pudjiastuti, sudah banyak ratusan kapal yang di tenggelamkan karena dianggap 

melanggar peraturan-peraturan yang telah di tetapkan menteri kelautan dan 

perikanan Indonesia, hal ini menjadi bukti bahwasannya pemerintah bersungguh-

sungguh akan memberantas pelanggaran pencuri ikan asing.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Penulisan ini berawal dari banyaknya kegiatan penangkapan ikan secara 

ilegal di laut Indonesia yang berdampak kepada beberapa kerugian terkait 

kejahatan illegal fishing tersebut. Oleh sebab itu penulis akan mencoba mencari 

jawaban terkait “ Mengapa di era Presiden Joko Widodo dilakukan kebijakan 

penenggelaman kapal pencuri ikan asing ” ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa di era Presiden Joko 

Widodo dilakukan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan asing, baik dari 

faktor kedaulatan negara dan kepentingan politik luar negeri Indonesia. 

D. LANDASAN TEORI 

Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang terjadi dalam isu illegal 

fishing yang menyebebkan Presiden Joko Widodo membuat suatu kebijakan 

penenggelaman kapal pencuri ikan asing, penulis akan menggunakan teori Politik 

Luar Negeri  untuk menjawab dari perumusan masalah di atas. 
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Politik luar negeri pada dasarnya merupakan action theory, yaitu 

kebijaksanaan suatu negara yang di tujukan ke-negara lain untuk mencapai suatu 

kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, poitik luar negeri (foreign policy) 

merupakan suatu perangkap formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk 

mempertahankan, mengamankan, dan memajukan, kepentingan nasional di dalam 

percaturan dunia Internasional. 

Kebijakan menurut tokoh James N. Rosenau merupakan  upaya suatu 

negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan 

memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.  Kebijakan luar negeri ini 

digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Negara merupakan 

aktor yang ada dalam politik luar negeri namun tidak hanya negara namun non-

aktor biasanya juga ikut dalam melakukan hubungan internasional 
10

.  

Oleh karena itu, kebijakan di pandang bisa di jelaskan dengan menelaah 

kondisi-kondisi dalam negeri seperti tekanan-tekanan politik, ideologi, opini 

publik, atau kebutuhan ekonomi dan sosial. Artinya pemerintah tidak sekedar 

bereaksi terhadap lingkungan eksternal tetapi kebutuhan dan nilai-nilai warga 

negara dan pemimpin polotik tercermin dari kebijakan tersebut. 

Hal ini berkaitan dengan hakikat politik luar negeri yang merupakan 

konsekuensi dari upaya negara menjalankan fungsi utamanya kepada lingkungan 

domestiknya yakni melindungi dan mensejahterahkan rakyatnya. Artinya, 
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tindakan terhadap lingkungan eksternal itu ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan 

dan tuntutan domestik. K J Holsti juga mengkonseptualisasikan kebijakan 

sebagai sebuah situasi, dimana bermacam-macam faktor yang mempengaruhi 

pilihan tujuan, keputusan, atau tindakan meliputi semua keadaan ekstren dan 

intern yang diangggap relevan oleh pembuat kebijakan
11

. Hal ini dapat mencakup 

kejadian-kejadian penting di luar negeri, seperti persepsi ancaman, kebutuhan 

politik domestik seperti nilai-nilai ekonomi, ketersediaan kemampuan dan 

kebutuhan ekonomi. 

Dari kedua tokoh tersebut menggambarkan, bahwasannya setiap 

kebijakan yang diambil oleh suatu negara adalah suatu kepentingan atau tujuan 

bagi kelangsungan hidup suatu negara, tidak dapat di pungkiri bahwasannya 

kepentingan suatu negara akan selalu di maksimalkan pencapaian tujuannya 

berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global.  

Ada lima sumber yang mempengaruhi suatu kebijakan menurut Rosenau 

yaitu ; Pertama.  Idiosinkretik, berhubungan dengan karakteristik individu dari 

pembuat keputusan,baik dari pengalaman, image, dan karakteristik pribadi 

decision maker. Artinya, dalam meruuskan suatu kebijakan, actor individu tidak 

akan terlepas dari pengaruh idiosinkretis. Pengaruh idiosinkretis ini termasuk di 

dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan dan lain sebagainya. Umumnya 

negara yang kebijakannya di tentukan oleh keputusan individu adalah negara 

otoriter, atau sosialis dengan keadaan minim demokrasi. 
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Kedua. Birokrasi, menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta 

efeknya terhadap potitik luar negeri. Ketiga. Societal, faktor masyarakat dapat di 

definisikan sebagai gambaran pekerjaan atau aturan-aturan perilaku yang di 

harapkan publik kepada kelompok-kelompok tertentu, dan memandang bahwa 

keputusan final  yang merupakan suatu kebijakan tidak hanya di tentukan oleh 

kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih merupakan manifestasi dari 

kepentingan kelompok. Kelompkok yang dimaksud disini dapat berupa kelompok 

kepentingan, kelompok penekan, ataupun kelompok lain yang mempunyai posisi 

strategis  dan kepentingan tertentu di pemerintahan dan berusaha mempengaruhi 

kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah.  

 Keempat.  Peran dari pembuat keputusan, mancakup berbagai atribut 

nasional yang turut mempengaruhi hasil politik luar negeri, termasuk pula di 

dalamnya unsur-unsur power, baik yang tangible atau intangible, identitas 

nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Interaksi antar unsur-unsur tersebut 

nantinya akan membentuk suatu system yang berupa sistem ekonomi, system 

politik, dan system sosial-budaya bagi negara tersebut. Sistem-sistem inilah yang 

secara komprehensif tercakup dalam sistem nasional. Kelima. Sistemik, 

memandang pentingnya pengaruh eksternal suatu negara terhadap pengambilan 

keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut 
12

.  

Di Indonesia kebijakan yang dibuat akan sesuai dengan karakteristik 

pemimpin dan juga kondisi negara Indonesia pada masa itu. Politik luar negeri 

Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan politik luar negeri yang 

                                                           
12

 Anggraeni Prameswari Surya, Loc. Cit. 
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diambil para pembuat keputusan khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi 

saat ini,untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia Internasional. 

Selain itu, dalam kaitanya dengan politik luar negeri, Indonesia di bawah 

Presiden Joko Widodo atau biasa di panggil Jokowi sangat menekankan kepada 

pentingnya hak kedaulatan atas laut Indonesia yang memiliki kekayaan yang 

sangat melimpah dan menjadi laut terpanjang nomor dua di dunia setelah negara 

Kanada
13

.  

Dalam perjalanan politik luar negeri, muatan isu kedaulatan atas wilayah 

perairan sangat kompleks dan erat sekali kaitannya dengan kegiatan jalur barang 

atau sebagainya. Menjiwai dari lima sumber pengaruh kebijakan diatas, maka 

tidak heran apabila di masa pemerintahan presiden Jokowi ini kedaulatan laut 

menjadi prioritas utama dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, terbukti 

dari banyaknya jalur tol laut yang sampai saat ini di bangun dan di perbaharui 

pelabuhan yang kurang layak untuk segera di jadikan sebagai tempat atau basis 

dari perpindahan barang agar menjadi lebih cepat, harga terjangkau dan mampu 

untuk bersaing di kancah internasional. 

 

E. METODE PENEITIAN 

1. TIPE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang penulis pergunakan yaitu menggunakan tipe 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, maksudnya yaitu penelitian yang 

menggambarkan keadaan fakta empiris disertai argument yang relevan. 

                                                           
13

 http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-

di-dunia/ diakses pada 17 Maret 2017 pukul 10:00 WIB. 

http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia/
http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia/
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Kemudian dari hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis yang akan 

berujung pada kesimpulan yang bersifat analitik.  

Tipe penelitian ini di maksudkan untuk memberikan gambaran tentang 

berbagai kasus atau fenomena yang terjadi, dimana penelitian tersebut relevan 

dengan masalah yang terjadi pada saat ini, sehingga hasil yang di dapatkan sesuai 

dengan apa yang di harapkan oleh penulis maupun pembaca. 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengunakan tipe penelitian yang 

bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta 

mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal 

pencuri ikan asing. 

2. JENIS DATA 

Jenis data yang akan penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang membahas topik yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber baik dari perorangan ataupun 

organisasi lain yang dapat membantu penelitian ini. 

 Data sekuder ini nantinya akan penulis pergunakan untuk melengkapi 

pencarian data dalam mengidentifikasi masalah, selanjutnya di jadikan sebagai 

bahan oleh penulis untuk mengidentifikasi fakta atau fenomena yang akan 

penulis bahas di tulisan ini. 

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini, penulis menelaah sejumlah  literatur  yang berkaitan 

dengan topik atau masalah yang di teliti berupa buku, jurnal, artikel, dokumen 

dari berbagai media elektronik maupun non-elektronik yang akan di jadikan 
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sebagai data untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi atau yang 

akan di teliti. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang di 

butuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Sebelum meneliti, 

seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori maupun 

akalnya untuk mengolah maupun memberikan respek terhadap sesuatu yang 

dilihatnya. 

4. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam menganalisis sebuah data, penulis akan mencoba menggunakan 

teknik analisis data secara deduktif, dimana penulis akan memaparkan suatu fakta 

atau permasalahan yang terjadi secara umum lalu kemudian menarik beberapa 

kesimpulan untuk dipaparkan dalam analisis penelitian ini. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini penulis uraikan dalam beberapa bab agar mempermudah 

bagi pembaca dalam mencari suatu permasalahan yang akan dibaca nanti oleh 

pembaca yang budiman. Adapun sistematika penulisan pembahasan dalam 

penulisan akan disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi :  

a. Latar Belakang Masalah 

b.  Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian  

d. Landasan Teori  

e. Metodologi Penelitian  

f. Sistematika Penulisan; 

Bab II   

Berisi :   Gambaran umum tentang kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan 

asing 

Bab III 

Berisi : Faktor pendorong kebijakan pemberantasan penenggelaman kapal 

pencuri ikan asing di era Presiden Joko Widodo 

Bab IV  

Berisi: Kesimpulan, Saran. 

 

 


