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Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar). (QS. Ar Rum (30) : 41)
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi
penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat
Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam..
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten
Tebo. Data yang akan diambil yang berupa informasi atau keterangan dari hasil
wawancara dan observasi kepada Kepala Desa, Anggota BPD dan Masyarakat
Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara/interview dan dokumentasi.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur
kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: a. Penerapan sanksi penangkapan
ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako
Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dilakukan dengan cara pembuktian
secara hukum, pemanggilan terhadap pelaku penyetruman secara lisan dan secara
tertulis dan pemberian hukuman. Adapun pandangan hukum Islam terhadap
tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum merupakan sebuah
bentuk kejahatan yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan
sungai. b. Kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam antara lain lemahnya
koordinasi antar instansi penegak hukum, kurangnya wawasan dan integritas para
aparatur pemerintah serta rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai
dampak negatif penggunaan alat setrum. c. Upaya mengatasi kendala dalam
penerapan sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan
Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan
Hukum Islam dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang
dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan upaya preventif untuk mencegah
penangkapan ikan menggunakan alat setrum secara preventif adalah dengan
menanamkan nilai/moral yang baik pada masyarakat. Adapun upaya represif
berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman adat bagi pelaku.
Kata Kunci: Penangkapan Ikan, Alat Setrum, Peraturan Desa, Hukum Islam

vii

ABSTRACT

This thesis aims to identify and analyze the sanctions for catching fish using a
stun device based on the Traditional Regulations of Malako Intan Village, Tebo
Ulu District, Tebo Regency and Islamic Law. The type of research used in this
study is qualitative research. This research was conducted in Malako Intan
Village, Tebo Ulu District, Tebo Regency. The data to be taken in the form of
information or information from interviews and observations to the Village Head,
BPD Members and the Malako Intan Village Community, Tebo Ulu District, Tebo
Regency. Data collection techniques in this study are observation,
interviews/interviews and documentation. Data processing and analysis in this
study was carried out through three activity lines, namely data reduction, data
presentation and data verification. Based on the results of the study concluded,
among others: a. The application of sanctions for catching fish using a stun
device based on the Traditional Regulations of Malako Intan Village, Tebo Ulu
District, Tebo Regency is carried out by means of legal proof, summoning the
perpetrators of electrocution verbally and in writing and giving punishment. The
view of Islamic law on the crime of catching fish using a stun device is a form of
crime that will cause damage to the ecosystem and river environment. b.
Obstacles encountered in the application of sanctions for fishing using stun
equipment based on the Traditional Regulations of Malako Intan Village, Tebo
Ulu District, Tebo Regency and Islamic Law include weak coordination between
law enforcement agencies, lack of insight and integrity of government officials
and low knowledge of village communities regarding negative impacts. use of a
stun tool. c. Efforts to overcome obstacles in the application of sanctions for
fishing using stun equipment based on the Traditional Regulations of Malako
Intan Village, Tebo Ulu District, Tebo Regency and Islamic Law are carried out
by outreach to the community carried out by the village government. While
preventive efforts to prevent catching fish using stun equipment in a preventive
manner is to instill good values / morals in the community. The repressive efforts
are in the form of law enforcement by imposing customary punishments for
perpetrators.
Keywords: Catching Fish, Stun Equipment, Village Regulations, Islamic Law
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Adanya sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT untuk semua
makhluk yang ada di bumi merupakan nikmat yang tiada tara bagi umat
manusia tentunya. Seandainya sumber daya alam berupa tanaman, tumbuhan
dan hewan baik itu yang ada di air maupun yang di darat dikelola dan
dimanfaatkan untuk kemaslahatan tanpa adanya yang merusak lingkungan,
tentunya suasana alam akan asri dan indah. Itu juga termasuk yang ada di
Indonesia yang terkenal dengan daerah perairan yang membutuhkan kebijakan
pemerintah agar terbinanya sumber daya ikan dan lingkungan yang baik
dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian nelayan yang ada
disekitarnya. Tiga sumber daya kritis menurut Ruki yang dikutip oleh Edy
Sutrisno adalah:
1. Financial Resource, yaitu sumber daya berbentuk dana/modal
financial yang dimiliki.
2. Human Resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari
manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani.
3. Informational Resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai
informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis
ataupun taktis.1
Sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia terbilang sangat
banyak. Sumber daya tersebut tentunya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan
bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan

1

Edy Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : Kencana, 2017).
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2

sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pendapat Wisnu
yang dikutip Wahono Widodo ddk (2017:52)2 Pencemaran air merupakan
kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat aiar dari keadaan normal. Apabila
air tercemar, maka kesimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu.
Air dapat tercemar oleh kompoenen-kompoenen anorganik, diantaranya
berbagai logam berat yang berbahaya.
Salah satu perbuatan dalam memanfaatkan lingkungan hidup yaitu dalam
hal penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang memang benar-benar baik
adalah tanpa merusak ekosistem perairan yang ada, hal ini bisa dilakukan
dengan cara memancing, menjaring (menjala ikan) atau memasang alat yang
tidak merusak perairan lainnya dan ramah lingkungan. Beberapa alat yang
merusak perairan dan pencemaran terhadap lingkungan yakni menangkap ikan
dengan cara menggunakan alat setrum atau menggunakan tuba (racun) yang
dibubuhi ke air yang ada ikannya, memang cara ini mudah untuk mendapatkan
ikan, namun hal ini merusak perkembangan ikan dan merusak perairan.
Perbuatan ini dilarang pemerintah bahkan terkadang sudah ada yang
tertangkap, namun hal ini tidak membuat efek jera terhadap nelayan dan masih
menggunakan alat tersebut untuk memperoleh ikan yang banyak. Ini
diakibatkan oleh lemahnya perekonomian nelayan dan kurangnya pendidikan
nelayan terhadap efek berkelanjutannya akan apa yang diperbuatnya.
Kurangnya kesadaran nelayan akan penting memelihara dan melestarikan
sumber daya alam terutama daerah perairan tempat mereka tinggal memang
2

Wahono Widodo dkk. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII. (Jakarta:
Kemendiknas RI, 2017), hlm. 52
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terlihat jelas dikarenakan desakan ekonomi dan rendahnya pendidikan, yang
mana seharusnya perbuatan tersebut tidak mereka lakukan. Secara spesifik
pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mana ini
merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang
Perikanan termuat bahwa:
“Setiap

orang

dilarang

melakukan

penangkapan

ikan

dan/atau

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”
Kekayaan sumber daya perairan di Indonesia yang sangat beragam ini
akan sangat bermanfaat jika dilakukan pengelolaan secara optimal dan
bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini bisa
dilakukan dengan cara penangkapan yang bertanggung jawab. Salah satu
bentuk tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya perairan adalah dalam
melakukan penangkapan, nelayan harus mematuhi peraturan yang berlaku.
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pada
Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa: Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
Reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang
harmonis antara: "Masyarakat desa dan pemerintah desa", sehingga
pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu
mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa
melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan
kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Disamping itu masyarakat desa

4

wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusankeputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratif dan
sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan
masyarakat.3
Terkait dengan Peraturan Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo mengenai larangan penggunaan alat setrum ikan juga sudah
dibuat secara khusus hal ini tertera dalam Peraturan Desa Malako Intan yang
ditetapkan secara bersama dengan pemuka adat, tim perumus serta perangkat
desa pada Bab V Pasal 2 Masalah Pencurian Ayat 5 tertera 4 bahwa hukuman
bagi orang yang nubo nyentrum di dalam wilayah Desa Malako Intan dikena
sanksi adat tekambing seas am segaram nyo ditambah 2.000 bibit ikan.
Perlu dibuat dalam menjaga kelestarian alam serta menjaga agar
pengguna setrum ikan juga tidak terkena dampak buruk jika ada konsleting
pada alat yang digunakan sehingga membahayakan nyawa penggunanya.
Realisasinya untuk memahami hukum itu merupakan sebuah kebaikan atau
tidak, manusia tak perlu menjadi ahli hukum, namun manusia itu sendiri bisa
merasakan manfaat kebaikannya bagi individunya, baik itu dari segi keamanan
maupun dari segi pelestarian lingkungan.
Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau
gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan
dicapai, pesan yang akan disampaikan dan teknik yang akan
dipergunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi
itu tidak dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing mempunyai
kelebihan dan kekurangan. 5

3

HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan
Utuh. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hlm. 13
4
Dokumentasi, Peraturan Adat Desa Malako Intan Tahun 2021
5
Onong Uchjana Effendy. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2007). hlm. 37.
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Larangan perbuatan yang membuat orang lain menjadi terganggu baik itu
ketentramannya maupun keamanannya sangat dilarang dalam Islam, sebab
dalam Al-Qur’an ada termuat khusus mengenai larangan membuat ekosistem
alam menjadi rusak dimuka bumi, hal ini termuat dalam Surah Al-A’raf pada
ayat 56 yakni:

ََّوَلَ تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَۡحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفۡا وَطَمَعًاۡ إِن
َسنِين
ِ ۡرَحۡمَتَ ٱَّللَِّ قَرِيبۡ مِّنَ ٱلۡمُح
Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik. (Q.S Al-A’raf: 56)6
Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan seseorang membuat kerusakan
dimuka bumi yang mana itu bertentangan dengan tugas manusia sebagai
kholifah untuk menjaga alam yang ada yang diberikan Allah. Larangan
mengenai berbuat kerusakan di bumi ini juga termuat dalam Q.S Ar-Rum ayat
42 berikut:

َسبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ ِليُذِيقَهُم بَعۡض
َ ظَهَرَ ٱلۡ َفسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا َك
َٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُون
Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar). (Q.S Ar-Rum: 41)7
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah.
(Jakarta: CV. Diponegoro, 2013), hlm. 157
7
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah….
hlm. 408
6
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Terlihatnya kerusakan di darat maupun di laut hal ini sudah jelas
merupakan perbuatan manusia yang merusak alam sesuai keinginannya tanpa
mempertimbangakan dampak luas terhadap lingkungan sekitar. Memang
manusia diberikan Allah berupa akal sehingga mampu menerapkan akal
tersebut untuk membuat ide kreatif dalam hal mengatasi kerusakan lingkungan,
namun akal tersebut tidak dimiliki oleh makhluk lain dalam menjaga
kelangsungan hidupnya. Pengeksploitasian alam secara habis-habisan tanpa
pertimbangan perusakan terhadap lingkungan akan menyebabkan kerusakan
lingkungan tersebut. Penangkapan ikan menggunakan alat setrum dapat
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Kebanyakan dari warga yang pencarian sehari-harinya sebagai pencari
ikan, memang alat setrum merupakan alternatif yang cepat untuk memperoleh
ikan yang banyak, namun mereka menyadari secara langsung bahwa alat
tersebut dapat merusak ekosistem ikan, tapi tetap mereka lakukan. Berdasarkan
uraian latar belakang di atas, penangkapan ikan menggunakan alat setrum
dilarang menurut Peraturan Desa di desa yang akan penulis teliti dan dilarang
juga menurut Hukum Islam, sehingga penulis tertarik untuk menuangkan dan
mengkaji dalam skripsi dengan judul yang saya angkat yakni: Sanksi
Penangkapan Ikan yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan
Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten
Tebo dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

7

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimanakah sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dan Hukum Islam?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi penangkapan ikan
yang menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako
Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi penangkapan
ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas,
penulis akan memberikan batasan masalah agar tidak terjadi perluasan pokok
bahasan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis akan membatasi penelitian
ini hanya membahas mengenai sanksi penangkapan ikan menggunakan alat
setrum yang dikaji secara khusus terkait dengan Peraturan Adat Desa Malako
Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam saja.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

8

a. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako
Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam
penerapan sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam
penerapan sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan dapat di jadikan
titik tolak penelitian lebih lanjut.
b. Secara teoritis sebagai wahana untuk menambah wawasan bagi penulis
mengenai sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1)
pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
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E. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka yang menghubungkan antara teori dari
pakar pendidikan yang satu dengan pakar pendidikan lain yang merupakan
kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Sumber
teodi yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah undang-undang,
buku/karya tulis, ensiklopedia dan kamus. Berdasarkan teori yang diperoleh ini
akan menjelaskan pengertian pokok dan judul penelitian, sehingga mempunyai
batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan
untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian.
Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Pengertian Sanksi Pidana
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala
tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum.8 Perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.9
Interaksi (tatap muka) dalam pemeriksaan perkara pidana dipenuhi
banyak kepentingan dan dominasi kelas (kekuasaan dan kekuatan)
karena aturan digunakan oleh masyarakat yang berbeda-beda tingkat
kesejahteraan dan kedudukan sosialnya. Aturan hukum menjadi
tidak jelas dan sulit diinterpretasikan. Pada posisi demikian pihak
lemah cenderung tidak berdaya.10

8

Abdul Aziz Wahab, Konsep Dasar IPS, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009),
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Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 59
Muladi, Hak Asasi Manusia. (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hlm. 113

hlm. 9.14
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Pendapat Leo Polak yang dikutip Andi Hamzah tindakan pidana
harus memenuhi 3 syarat, yaitu:11
a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang
bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata
hukum objektif.
b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana
tidak boleh dijatuhkan untuk prevensi.
c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya ini delik ini
perlu supaya penjahat tindak dipidana secara tidak adil.
Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh
undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran
tindak), hanya dapat dikenakan hukum Pidana Indonesia, jika
perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara asing
dimana perbuatan ini telah dilakukan, diancam pula dengan
hukuman. Hal ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan
tidak bagi warga negara asing, kecuali jika setelah berbuat peristiwa
itu ia masuk warga negara Indonesia. 12
Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian batas
berlakunya

perundangan-undangan

hukum

pidana

menurut

tempat

terjadinya perbuatan yakni:
a. Pertama: Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik
dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing
(asas teritorial).
b. Kedua: Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana saja,
juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip
nasional yang aktif. 13
11

Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta : Rineka
Cipta, 2019) hlm. 33-34
12
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 2019), hlm. 33
13
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 42
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Hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan
akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Berdasarkan
pendapat di atas yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan
seseorang yang melanggar etika dan norma hukum yang ada. Tokoh
masyarakat harusnya bisa memberikan kebutuhan dasar spiritual manusia
agar bisa menjaga keharmonisan hubungan sosial antar sesama. Dasar tokoh
masyarakat dalam memberikan bimbingan dan arahan terhadap warga yang
ada dilingkungannya adalah berdasarkan dengan hukum yang ada yakni
hukum negara maupun hukum agama yang mayoritas ada di lingkungan
tersebut.
Orang mentaati hukum, karena bermacam-macam sebab:
a. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan
sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan
berlakunya peraturan tersebut.
b. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia
menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional
(rationeele aanvaarding). Penerimaan rasional ini sebagai akibat
adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukarankesukaran orang memilih untuk taat saja pada aturan hukum,
karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
c. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak
orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau
bukan.
d. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau
khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang
melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum. 14
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat diambil satu
kesimpulan bahwa yang dinamakan tindak pidana yakni perbuatan yang

14

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 65
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melanggar aturan hukum yang ada baik itu hukum yang dibuat untuk
mengatur norma agama maupun norma hukum positif.

2. Penangkapan Ikan
Pengertian secara umum penangkapan ikan adalah sebuah kegaitan
yang dilakukan untuk mendapatkan ikan di perairan lepas ataupun sungai
yang bukan merupakan ikan yang dibudidayakan secara khusus dengan alat
ataupun cara apapun baik itu dengan alat tradisional maupun alat modern.
Hal ini juga termasuk menangkap ikan dengan menggunakan kapal yang
digunakan untuk memuat, mengangkut, mendinginkan dan menyimpan
dalam bentuk yang banyak.
Ikan secara umum diketahui manusia adalah hewan hidup di air,
kemudian memiliki tulang belakang, bergerak dengan menggunakan
siripnya, bernafas melalui insang serta memiliki gurat sisi untuk menjaga
keseimbangannya didalam air ketika bergerak. Namun jika berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mana
UU ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang
Perikanan yang memuat bahwa cakupan pengertiannya menjadi luas.
Berdasarkan Pasal 1 pada Undang-Undang tersebut ikan adalah segala
jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di
dalam lingkungan perairan.” Secara spesifik dijelaskan bahwa kriteria yang
termasuk kategori jenis ikan yakni:
a. Ikan yang memiliki sirip (pisces)
b. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (crustacea)
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c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (mollusca)
d. Ubur-ubur dan sebangsa (coelenterate)
e. Tripang, bulu babi dan sebangsanya (echinodermata)
f. Kodok dan sebangsanya (amphebia)
g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (reptilia)
h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (mamalia)
i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air
(algae)
j. Biota perairan lainnya.
Uraian Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara
khusus sudah dijelaskan mengenai hewan yang termasuk dalam dalam
perairan bukan hanya yang memiliki sirip dan insang saja, namun hewan
lain juga termasuk makhluk yang hidup di air, seperti katak, buaya, tripaang,
penyu dan biota lainnya yang kehidupannya berada di dalam air dan
berkembangnya juga di dalam air.
Dilihat dari segi akademisi penggunaan kata ikan dalam undangundang perikanan memang kurang sesuai, kata yang sesuai juga bisa
menggunakan “spesies akuatik” atau “biota/organisme perairan”. Namun
adanya penjelasan mengenai ruang lingkup ikan yang dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut memperjelas apa saja benda laut yang hidup di air
yang termasuk dalam kategori perikanan yang yang dimaksud yang mana
hal ini akan berpengaruh pada ruang lingkup kerja Kementerian Kelautan
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dan Perikanan yang membuat penegakan hukum dan pengawasannya bisa
meliputi itu semua.
Menggunakan secara optimal dalam kata lain sesuai denagn
kebutuhan tanpa menyalahgunakan sumberdaya perikanan yang ada dan
menjaga kelestariannya, hal ini sebenarnya juga bisa meningkatkan
penghasilan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam menopang
kehidupan sehari-hari, baik itu dengan cara membudidaya ikan kecil
ataupun budidaya ikan yang bisa untuk dijual dipasaran sehingga bisa
menambah perekonomian mereka di rumah.
3. Alat Setrum
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “setrum” adalah “aliran
listrik”.15 Jadi dapat disimpulkan bahwa setrum adalah memberikan aliran
listrik buatan kepada sebuah alat dan yang disebut dengan penyentruman
adalah proses, perbuatan maupun cara menyentrum itu sendiri.
Kurangnya pemahaman dan kemauan masyarkat dalam menjaga dan
merawat sungai dan laut yang ada di sekitarnya yang melakukan
penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang membuat ikan-ikan kecil
juga ikut punah habitatnya dan putus perkembangannya diperairan sehingga
perkembangan ikan tersebut menjadi turun drastis akibat perbuatan manusia
dengan cara menangkap ikan menggunakan alat setrum ini. Populasi ikan
yang ada di sungai maupun di laut yang ada di sekitar tempat nelayan itu
berada menjadi berkurang.
15

Anonim, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya : Reality Publisher,
2008), hlm. 592
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Ditambah dengan adanya pencemaran air yang berupa limbah dari
pabrik maupun yang menangkap ikan dengan menggunakan racun sejenis
putas dan lain sebagainya yang juga merusak kemurnian air yang ada
merusak ikan lebih parah lagi. Penggunaan alat setrum yang dirakit sendiri
dengan menggunakan aki baik itu aki mobil atau aki motor semakin marak
digunakan warga yang tidak bertanggungjawab.
Penggunaan alat setrum ini sebenarnya sangat berbahaya bagi
penggunanya

sendiri

bahkan

juga

sering

merenggut

nyawa

saat

menggunakannya di perairan, disamping itu juga dapat mematikan ikan dan
telur ikan serta anak ikan yang masih kecil yang terkena aliran setrum
tersebut Ketika dioperasikan di air yang mana hal ini merusak
perkembangan ikan yang ada.
Bermodalkan

dengan

alasan

klasik

dari

orang

yang

tidak

bertanggungjawab yang menggunakan alat setrum ini adalah mudah
mendapatkan ikan daripada menggunakan alat tradisional seperti menjaring
ataupun memancing dan alat tradisional lainnya. Namun di sisi lain mereka
yang memikirkan jangka Panjang dampak buruk penggunaan alat tersebut
terhadap perkembangan ikan yang ada dilingkungannya.
4. Hukum Islam Terkait Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum
Hukum memandang bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan
alat setrum termasuk dalam kategori hukum pidana Islam. Tujuan hukum
Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar
manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh
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anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya
beragama, sehatnya jasmani, bebasnya berfikir positif, nikmatnya harta,
keharmonisan keluarga serta keturunan dan menikmati sumber daya alam
dari lingkungan yang nyaman.
Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam dijadikan
jawaban oleh seseorang dan/atau Lembaga atas adanya pertanyaan
yang diajukan kepadanya. Dalam konteks sosial ini, walaupun sudah
ada Kompilasi Hukum Islam, tidak tertutup kemungkinan Lembaga
fatwa tetap dibutuhkan oleh masyarakat.sebagai contoh Pasal 52 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
secara implisit membuka peluang kepada hakim untuk memberi
fatwa. Yang menyatakan bahwa peradilan dapat memberikan
keterangan,pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.16
Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan
Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al Quran dan kitab-kitab hadis
yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah
kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan
jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau
menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan
kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah
kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani,
individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan
di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat
kelak. Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua
segi yakni (1) segi 'Pembuat Hukum Islam' yaitu Allah dan RasulNya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum
Islam itu. Kalau dilihat dari (1) Pembuat Hukum Islam, tujuan
hukum Islam itu adalah: Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup
manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam
kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah
daruriyyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat. Kepentingan hidup manusia
yang bersifat primer yang disebut dengan istilah daruriyyat tersebut
di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum

16

Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika.
2007), hlm. 5
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Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu, ada lima
yaitu, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.17
Penangkapan ikan menggunakan alat setrum adalah murni kejahatan
yang menimbulkan banyak kerugian baik itu terhadap negara maupun rakyat
sekitar yang secara langsung merasakan kerugiannya karena berkurangnya
populasi ikan yang ada. Peran serta hukum Islam memiliki posisi sangat
penting dalam mencari solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut melalui
para tokoh agama dan pimpinan masyarakat yang ada perlu adanya
pendekatan persuasif untuk memberikan kesadaran secara psikologis
terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum. Dalam
hukum Islam membunuh dengan cara melanggar aturan ketentuan yang ada
merupakan tindak kejahatan.
Di dalam hukum Islam kejahatan penangkapan ikan menggunakan
alat setrum merupakan kategori hukuman yang bersifat pendidikan
yang diserahkan pada hakim atau penguasa atau disebut dengan جَرِمَة
( التَّعْزِيْرjarimah ta’zir), karena unsur-unsur melanggar aturan dan
membunuh nya terpenuhi. Secara harfiah penangkapan ikan dengan
alat setrum termasuk kejahatan yang menggunakan senjata (hirabah),
namun dikarenakan objeknya adalah sumber daya ikan yang tidak
tetap status kepemilikannya sehingga secara hukum Islam
penangkapan ikan menggunakan alat setrum termasuk dalam kategori
ta’zir (hukuman yang diberikan pada hakim atau penguasa).18
Allah SWT memberikan semua yang yang ada di bumi berupa ikan
dan indahnya lautan Ketika dilihat agar manusia bersyukur terhadap nikmat
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Mohammad Daud Ali. Hukum Islam. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
2019). hlm. 61-62
18
Wiro Chaniago, Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu
Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang, (2018), hlm. 41
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tersebut bukan malah merusaknya. Hal ini di jelaskan pada Q.S An-Nahl
ayat 14 berikut:

ُوَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ ِلتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمۡا طَرِيّۡا َوتَسۡتَخۡ ِرجُواْ مِنۡه
حِلۡيَةۡ تَلۡ َبسُونَهَاۡ َوتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَِلتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ
َوَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُون
Artinya : “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar
kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan
kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai;
dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu
mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu
bersyukur.” (Q.S An-Naḥl:14)19
Ayat

diatas

sudah menjelaskan bahwa

Allah SWT

telah

memberikan ciptaannya yang luar biasa pada manusia berupa ikan yang
beragam macam bentuknya serta memiliki protein yang tinggi untuk tubuh
serta perhiasan lainnya juga terdapat didalam laut, seharusnya manusia
bersyukur akan itu semua serta menambah ketaqwaannya pada Allah SWT.
Manusia berhak memanfaatkan semua yang ada diperairan terkait dengan
sumberdaya yang ada, namun semua harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku, baik itu secara hukum Islam maupun secara hukum negara.
Banyak manfaat secara individu maupun secara umum bisa
dirasakan jika manusia bisa bersyukur atas apa yang diberikan Allah di
perairan yakni semua bisa menikmatinya dan bisa berkelanjutan secara
terus menerus. Menangkap ikan dengan cara menggunakan alat setrum
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Anonim. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah…., hlm. 368
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merupakan salah satu perbuatan yang jauh dari implementasi syukur yang
sesungguhnya karena menyalahi aturan negara serta aturan hukum Islam.
Penangkapan ikan menggunakan alat setrum memang tidak
termasuk

kejahatan

yang

menggunakan

senjata

(hirabah).

namun

dikarenakan objeknya adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status
kepemilikannya

sehingga

secara

hukum

Islam

penangkapan

ikan

menggunakan alat setrum termasuk dalam kategori ta’zir (hukum yang
diberikan pada hakim atau penguasa yang ada).

F. Tinjauan Pustaka
Dasar dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kajian terhadap
penelitian yang sudah ada. Kajian penelitian yang relevan merupakan
deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teori yang
dipakai serta hubungan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk lebih
jelasnya, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
1. Skripsi yang disusun oleh Ifadatun Nahilah yang berjudul Tinjauan
Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Illegal Fishing di Sekaran
Lamongan).20

Ifadatun Nahilah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Illegal Fishing di Sekaran
Lamongan)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020), hlm. 6
20

20

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab suatu
permasalahan yaitu: 1) Bagaimana implementasi Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Terhadap Illegal Fishing di Sekaran Lamongan, 2) Bagaimana
analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi pasal 84 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 Terhadap Illegal Fishing di Sekaran Lamongan. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu
penelitian secara langsung di lapangan (field research).
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 84 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 di Sekaran Lamongan kurang maksimal karena berbagai
faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, keadaan
ekonomi dan pendidikan. Tindakan penyetruman merupakan pelanggaran
pada Pasal 84 tetapi tidak ada tindakan hukum dari pemerintahan
setempat, sedangkan dalam hukum pidana Islam tindakan ini dapat dikenai
hukuman ta’zir seperti dijilid, dibunuh dan diasingkan.
Hukuman akan ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan jenis dan
tindakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang
berlaku. Menurut penulis untuk memaksimalkan penerapan suatu
peraturan pihak desa harus lebih bertindak tegas terhadap masyarakat
sekitar dan memberikan wawasan agar mereka mengetahui apa yang boleh
dilakukan dan yang tidak boleh. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama
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meneliti tentang pelanggaran penangkapan ikan. Perbedaannya, pada
skripsi Ifadatun Nahilah fokus meneliti Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Implementasi Undang-Undang Tentang Perikanan sedangkan
fokus pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang sanksi
penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan
Adat dan Hukum Islam. Selain itu perbedaannya juga terletak pada metode
penelitian dan lokasi penelitiannya.
2. Skripsi yang disusun oleh Ilham Waluyo Wibisono yang berjudul Analisis
Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan
dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
1511K/Pid.Sus/2016).21
Skripsi ini merupakan hasil putusan mahkamah agung yang
didukung kepusatakaan dalam menjawab dua pertanyaa, yakni bagaimana
pertimbanan hakim dalam studi putusan Mahkamah Agusng Nomor
1511K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan
dengan menggunakan cantrang serta bagaimana tinjauan hukum pidana
Islam terhadao hukuman bagi pelaku penangkapan ikan menggunakan alat
cantrang

dalam

studi

Putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

1511K/Pid.Sus/2016 .
Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian teks yang ada,
kemudian data tersebut diolah dengan beberapa tahapan yakni editing,
Ilham Waluyo Wibisono, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman
Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Cantrang (Studi Putusan
Mahkamah Agung No.1511K/Pid.Sus/2016)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, (2018), hlm. 4
21
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mengelompokkan atau ogrnizing serta analizing atau menganalisa data
yang sesuai dengan tujuan penelitian diadakan. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor:
1511K/Pid.Sus/2016 tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan
dengan menggunakan cantrang, dasar pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan putusan bagi Terdakwa yaitu pertimbangan yuridis yang
berupa: dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti,
pasal-pasal peraturan hukum pidana.
Pertimbangan non yuridis yang berupa: akibat dari perbuatan
terdakwa. Setelah Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pandangan hukum
Islam, kasus penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang mendapat
hukuman ta’zir, namun dalam perkara di atas, penerapan ta’zir belum
terpenuhi.
Berdasarkan besarnya hukuman ta’zir yang harus dijalani terdakwa
menunjukkan adanya perhatian yang kurang terhadap lingkungan disekitar.
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pelanggaran
penangkapan ikan. Perbedaannya, pada skripsi Ilham Waluyo Wibisono
fokus meneliti tentang hukuman untuk pelaku yang menangkap ikan
dengan alat cantrang sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti ini
yaitu tentang sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
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berdasarkan Peraturan Adat dan Hukum Islam. Selain itu perbedaannya
juga terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya.
3. Skripsi yang disusun oleh Annisa Dian Humaera yang berjudul Tinjauan
Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.SUS-LH/2016).22
Studi ini bertujuan agar mengetahui sanksi yuridis yang didapat bagi
panangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai
baik dalam konsep hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.
Untuk jenis penelitian yang dilakukannya adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penyebab terjadinya
penangkapan

ikan

menggunakan

bahan

peledak

adalah

factor

perekonomian masyarakat disekitar yang rendah serta kesadaran
masyarakat akan perbuatan illegal fishing ditambah dengan factor
Pendidikan masyarakat yang rendah sehingga cara berfikir mereka adalah
mencari yang instan dan mudah diperoleh tidak memperhitung akibat
setelahnya.
Beberapa cara penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan
menggunakan bahan peledak dilakukan dengan cara preventif yang
diupayakan melalui mengadakan penyuluhan tentang hukum, mengadakan
patroli rutin serta bekerjasama dengan instansi terkait dan upaya
melakukan penangkapan dan pemeriksaan dalam rangka menegakkan
Annisa Dian Humaera, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan
Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai
Nomer.55/Pid.SUS-LH/2016)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
(2018), hlm. 14
22
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hukum secara tegas terhadap pelaku penangkan ikan dengan bahan
peledak. Allah telah banyak menyuruh kita umat manusia untuk
memanfaatkan alam sebaik mungkin serta memperhatiakan alam semesta
termasuk di dalamnya laut agar manusia berfikir sehingga mereka bisa
mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu dan teknologi
sekaligus sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar manusia selalu
terikat dengan aturan-aturan Allah SWT.
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang
pelanggaran penangkapan ikan. Perbedaannya, pada skripsi Annisa Dian
Humaera focus penelitiannya adalah mengenai tindak pidana penangkapan
ikan menggunakan bahan peledak, sedangkan focus penelitian yang akan
saya teliti ini yaitu sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat
setrum berdasarkan Peraturan Adat dan Hukum Islam. Selain itu
perbedaannya
penelitiannya.

juga

terletak

pada

metode

penelitian

dan

lokasi

BAB II
METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar sebuah karya ilmiah dalam sebuah
penelitian lebih terarah serta rasional dalam kalangan akademisi yang sesuai pula
dengan objek yang ingin diteliti. Metode penelitian ini digunakan agar hasil
penelitian lebih optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain:
1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara
kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian
kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan
menonjolkan usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan
mereka yang diteliti harus rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran secara
holistik (utuh).
Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk
mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh
pertanyaan penelitian. Di sini peneliti menggunakan desain deskriptif
sehingga peneliti mampu menggambarkan dan menguraikan secara
menyeluruh tentang data-data yang ditemui di lapangan dan mampu
mengetahui sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
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berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
Berdasarkan metode dan desain penelitian di atas dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yakni mengungkap fakta
di lapangan yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

2.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo, sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti, yakni
menyangkut sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dan Hukum Islam. Dengan alasan masih adanya kegiatan
penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa tersebut walaupun sudah
ada Peraturan Desa yang melarangnya serta melanggar hukum Islam juga.
Peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis sanksi, kendala serta
upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021.

3.

Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
darimana data dapat diperoleh.23 Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer
Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.24 Data yang akan diambil yang
berupa informasi atau keterangan dari hasil wawancara dan observasi
kepada Kepala Desa, Anggota BPD dan Masyarakat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yang berkenaan dengan:
a. Sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan
Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten
Tebo dan Hukum Islam.
b. Kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako
Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
c. Upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi penangkapan ikan
yang menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
2. Data Sekunder

23

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik),
(Jakarta : Rineka Cipta. 2013), hlm. 172
24
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D). (Bandung : Alfabeta. 2018), hlm.308

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen.25 Data tersebut yang berkenaan dengan gambaran umum Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo antara lain:
a. Peraturan Desa tentang Larangan Menggunakan Alat Setrum
b. Aspek Geografis
c. Aspek Demografis
d. Aspek Ekonomi
e. Aspek Pemerintahan

4.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data.26 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka
teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan
yang diperoleh melalui observasi.27 Data untuk menjawab masalah
penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan. Pengamatan
(observasi) yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hlm.309
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hlm.308
27
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hlm.310
25
26

indra

manusia

(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk

menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan
selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Teknik ini digunakan secara
langsung untuk mengetahui sanksi penangkapan ikan yang menggunakan
alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan
Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.
2. Wawancara/ interview
Wawancara
Percakapan itu

adalah
dilakukan

percakapan
oleh

dua

dengan
pihak,

maksud
yaitu

tertentu.

pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
(interviewee)

yang

memberikan

jawaban

atas

pertanyaan

itu.28

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam. 29
Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dari
sumber data antara lain: Kepala Desa, Anggota BPD dan Masyarakat
Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo mengenai hasil
yang diperoleh di lapangan tentang sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.

28

Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja
Rosdakarya. 1999), hlm. 135
29
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 317

3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.
Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa
dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.30
Hal ini dimaksudkan bahwa dokumentasi dilakukan untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian mengenai hasil yang
diperoleh

di

lapangan

tentang

sanksi

penangkapan

ikan

yang

menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.

5.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan
lain,31 sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Metode analisis yang akan diterapkan harus sejalan dengan
tujuan khusus penelitian, serta berbagai analisis yang mendukung dan

30
31

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan..., hlm. 329
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 334

melengkapi

tercapainya

tujuan

khusus

tersebut.32

Adapun

kegiatan

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Editing Data
Dalam tahap editing data ini, data yang dianggap tidak relevan
dengan judul penelitian harus dibuang. Hasil wawancara yang diperoleh
dari Kepala Desa, Anggota BPD dan Masyarakat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yang tidak relevan dengan data
mengenai hasil yang diperoleh di lapangan tentang sanksi penangkapan
ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam
harus dibuang.
Proses yang dilakukan penulis yakni memilih hasil wawancara
dari responden yang sesuai dengan data yang ingin didapatkan. Data yang
relevan dengan fokus penelitian akan dikumpulkan yang kemudian diolah
dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah penyusunan
skripsi yang benar. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa
kemudian dihubungkan dengan data observasi maupun data tertulis di
lapangan untuk dicari kesamaannya. Proses selanjutnya adalah penulis
memeriksa kembali semua data yang diperoleh untuk mensortir data yang
tidak diperlukan.
2. Interpretasi
Interpretasi ini berupa penulis menjabarkan data yang sudah
32

I Gusti Ngurah Agung. Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi.
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan
interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat
bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan
dilakukan kegiatan analisis data.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan
melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu:
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan

data

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 33
Penulis mengumpulkan data mengenai sanksi penangkapan
ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum
Islam. Penulis mewawancarai informan Kepala Desa, Anggota BPD
dan Masyarakat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten
Tebo menggunakan pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban
yang sesuai dengan apa yang diteliti. Penulis membuang jawaban yang
tidak sesuai dengan fokus penelitian.
b. Data Display (Penyajian Data)

33

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 338

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, flowcart dan sejenisnya. 34
Penulis mengumpulkan data yang telah melalui reduksi untuk
mendeskripsikan kejadian di lapangan. Kumpulan data penting di
lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks uraian dalam bentuk
kata-kata untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil yang
diperoleh. Kegiatan selanjutnya pada menampilkan data ialah data
yang didapat ditampilkan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk
menyatukan informasi yang tersusun dalam bentuk yang satu kesatuan.
c. Verivication (Verifikasi Data)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles
and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang
diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah
ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang
sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti
menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis

34

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 341

atau teori. 35
Kegiatan yang penulis lakukan dalam menseleksi data adalah
melakukan telaah terhadap penggunaan penulisan yang tepat dan
penyesuaian data yang telah mengalami proses display data,
melakukan peninjauan terhadap data yang diperoleh dilapangan yang
sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan
menggunakan pendekatan teori dari pakar pendidikan untuk menjawab
tujuan dari penelitian yang dilakukan.

6.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan
pengumpulan

data

dengan

triangulasi,

maka

sebenarnya

peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek
kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai
sumber data.36 Triangulasi dengan sumber berarti, untuk mendapatkan data
dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat
dicapai dengan jalan:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
35
36

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 345
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 330

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang
ynag berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang
pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan. 37
Berdasarkan teknik digunakan untuk mengecek kebenaran dan
keabsahan data yang diperoleh di lapangan. Dari observasi, wawancara,
maupun melalui dokumentasi sehingga dapat dipertanggung jawabkan
keseluruhan data diperoleh di lapangan dalam penelitian tersebut. Triangulasi
data ini bermaksud untuk menguji keabsahan data yang diperoleh ketika
mengadakan penelitian di lapangan.

7.

Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang diantara babnya
terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahanpermasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-sub dengan
bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih
terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan
sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:
Bab I

:

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

Bab II :

Berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan
penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
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instrumen pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika
penulisan.
Bab III :

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Bab IV :

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat
setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan
Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam, kendala yang
ditemui dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum
Islam serta upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi
penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum berdasarkan
peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dan Hukum Islam.

Bab V :

Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari hasil penelitian,
saran dan kata penutup.

8.

Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini disusun sebagai pedoman dalam melakukan
langkah-langkah penelitian. Dengan adanya jadwal penelitian, peneliti akan
lebih mudah mempersiapkan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan
nantinya. Lebih jelasnya jadwal penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1
berikut ini:

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian

Pengajuan Judul

2

4

Penunjukan Dosen
Pembimbing
Bimbingan
Proposal
Ujian Proposal

5

Perbaikan Proposal

6

Pengesahan Judul

7

Surat Izin Riset

✓

8

Pengumpulan Data

✓

9
10

Pengolahan dan
Analisis Data
Bimbingan Skripsi

11

Ujian Skripsi

12

Perbaikan dan
Penyerahan

3

Agu 2021

1

Juli 2021

Rangkaian
Kegiatan

Juni 2021

No

Mei 2021

Apr 2021

Mar 2021

Feb 2021

Jan 2021

Des 2020

Nov 2020

Waktu Pelaksanaan

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Ket

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA MALAKO INTAN
KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO

A. Sejarah Awal Desa Malako Intan
Desa Malako Intan ini tergolong desa yang baru diantara desa-desa yang
ada di kecamatan Tebo Ulu, karena dari beberapa abad yang lalu lokasi desa ini
masih merupakan areal perhutanan dan sebagian lainnya masih semak belukar.
Pada awalnya Desa Malako Intan ini menjadi satu kesatuan dengan Desa Teluk
Kuali, dulu Desa Malako Intan dinamakan desa Teluk Kuali Seberang. Kemudian
semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga terjadilah pemekaran.
Telaah dari sejarahnya sebelumnya pada tahun 1998 Desa Teluk Kuali
resmi melakukan pemekaran pada Desa Malako Intan. Desa Malako Intan ingin
memekarkan diri dari desa induknya yaitu Desa Teluk Kuali.

38

Berdasarkan

kesepakatan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, maka pada
tahun 1998 Desa Malako Intan resmi berdiri meski hanya dipimpin oleh PJ
pertama yaitu TG. H. Anwar Ahmad Imam 1998/2000. Beliau resmi menjadi PJ
pertama Desa Malako Intan dengan cara aklamasi para tokoh agama, tokoh adat
dan tokoh masyarakat.
Pada setiap dusun dipimpin lagi oleh mangku atau kepala dusun. PJ
pertama Desa Malako Intan menjabat kurang lebih 2 tahun dan Desa Malako Intan
resmi melakukan pemilihan kades pertama kali pada tahun 2000. Pada pemilihan
ini dimenangi oleh Syafarudin (2001 s.d 2011). Desa Malako Intan resmi
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memiliki kades pertama kali dan menjabat selama 10 tahun. Setelah habis
periodenya, selanjutnya Desa Malako Intan dipimpin lagi oleh kades yang baru
dengan pemilihan secara demokrasi dan terpilihlah Khamisar (2011 s.d 2017).
Setelah resmi terpilih maka beliau resmi menjadi kades kedua Desa Malako Intan
dan kepemimpinan kades kedua ini selama 5 tahun. Selanjutnya Desa Malako
Intan melakukan pemilihan kepala desa berikutnya dan terpilihlah Amsory
sebagai kepala desa pada tahun (2017 s.d 2021). Pada tahun 2021 ini Desa Malako
Intan melakukan pemilihan kades kembali dan terpilihlah Muhammad Nuri yang
akan menjabat dari tahun 2021 s.d 2026.
Desa Malako Intan ini terletak di seberang Desa Teluk kuali dan sungai
batang hari menjadi pembatasnya. Dengan hutannya yang terhampar luas lagi
hijau, dan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Petani,
yaitu Petani karet dan sawit. Desa Malako Intan ini juga identik dengan desa yang
agamis dan menjunjung tinggi falsafah “Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi
Kitabullah yang mengandung arti syara’ mengato adat yang memakai”. Berbicara
mengenai Desa Malako Intan, maka Desa ini terdiri dari empat dusun yaitu:
1. Dusun Cindai Menengah39
Dusun ini dikatakan Cindai Menengah karena lokasinya berdekatan
dengan Dusun Tengah, dan dusun ini diapit oleh dua dusun yang lainnya yaitu
Dusun Batu Malau dan Dusun Sungai Rengas. Dusun Cindai menengah ini
adalah dusun dimana dermaga tempat pelabuhan ponton (kapal feri mini) untuk
penyeberangan mobil. Mayoritas penduduk Dusun Cindai Menengah ini adalah
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perpaduan antara orang Jawa dan orang Melayu, dan masyarakat Dusun Cindai
Menengah ini bermata pencarian sebagai pedagang dan petani.
2. Dusun Tengah40
Dusun Tengah ini berada di tengah-tengah dusun yang lainnya, karena
dusun ini berlokasi di pertengahan maka masyarakat di dusun tersebut
menamainya sebagai Dusun Tengah, mayoritas masyarakat di Dusun Tengah
ini bermata pencaharian yang beragam, mulai dari berdagang, bertani,
bersawah dan ada juga yang menjadi pengusaha.
3. Dusun Sungai Rengas41
Dusun Sungai Rengas ini menjadi pembatas bagi Dusun Batu Malau
karena di dusun ini memiliki sungai dan di sekitaran pinggir sungai tersebut
dikelilingi oleh pohon-pohon rengas, maka masyarakat di dusun ini sepakat
menamai dusunnya sebagai Sungai Rengas yang diambil dari kata sungai yang
dikelilingi oleh pohon-pohon yang bernama rengas. Mayoritas masyarakat di
Dusun Sungai Rengas ini bermata pencaharian sebagai petani, dan 20% lainnya
bermata pencaharian sebagai pengemudi ketek (jasa menyeberangkan orang
maupun barang).
4. Dusun Batu Malau42
Dinamakan Dusun Batu Malau karena di lokasi areal dusun ini
mempunyai batu yang berukuran besar di tepian pinggir sungai batang hari,
dan batu ini terletak di bagian hulu desa, sehingga masyarakat di dusun
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tersebut menamainya dengan nama Batu Malau, Malau adalah bahasa adat
daerah setempat yang artinya awal. Mayoritas penduduk di Dusun Batu Malau
ini bermata pencaharian sebagai petani.
B. Letak Geografis Desa Malako Intan43
Secara geografis Desa Malako Intan terletak di sebelah barat Ibu Kota
Kecamatan Tebo Ulu dan sebelah timur dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas
wilayah + 80. 000 Ha. Letak Desa Pulau ini berbatasan langsung dengan:
1. Sebelah Barat

: Desa Teluk Kuali

2. Sebelah Timur

: Desa Serai Serumpun

3. Sebelah Utara

: Desa Sumay

4. Sebelah Selatan

: Desa VII Koto Ilir

Adapun jarak Desa Malako Intan dengan pusat pemerintahan adalah
sebagai berikut: 44
1. Jarak dari pusat pemerintahan desa

: 0 KM

2. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan

: 7 KM

3. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten

: 31 KM

4. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi

: 255 KM

Untuk mencapai Desa Malako Intan dapat melalui jalur Sungai Batang hari
dengan menggunakan Ponton maupun Ketek, dengan waktu tempuh dari Desa
Teluk Kuali sekitar 5 menit dengan jarak 150 M, dengan ongkos Rp.3000/orang.
Jika menggunakan sepeda motor dengan ongkos Rp.10.000/per motor, dan jika
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menggunakan mobil pribadi dengan ongkos Rp.50.000/mobil. Jika menggunakan
mobil truk dengan ongkos Rp.100.000/mobil.

C. Aspek Demografis
1. Jumlah Penduduk45
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Malako Intan
sebanyak 1.667 jiwa yang terdiri dari 860 orang penduduk laki-laki dan 807
orang penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk Desa Malako Intan
berdasarkan rukun tetangga dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rukun Tetangga
Rukun Tetangga

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

RT.01

206

193

399

RT.02

188

192

380

RT.03

261

231

492

RT.04

205

191

396

Jumlah Keseluruhan

1667

2. Sarana Prasarana46
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan

penunjang

utama

terselenggaranya

suatu

proses

(usaha,

pembangunan, proyek), termasuk sarana prasarana yang ada di Desa sangat
mendukung adanya proses kepemerintahan. Adapun sarana prasarana yang ada
di Desa Malako Intan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.2 Keadaan Sarana Prasarana
No

Sarana Prasarana

Jumlah

1

Kantor Desa

1 Buah

2

Puskesmas

1 Buah

3

TK

1 Buah

4

SD

1 Buah

5

SMP

1 Buah

6

Masjid

1 Buah

7

Mushola

3 Buah

8

Lapangan Bola Kaki

1 Buah

9

Lapangan Volly

1 Buah

10

Lapangan Badminton

1 Buah

11

Lapangan Takraw

1 Buah

D. Visi dan Misi Desa Malako Intan
1. Visi47
“Menuju Malako Intan Emas”
2. Misi48
Misi I

: Ekonomi Dalam Membuka Lahan-Lahan Tidur Dijadikan
a. Perkebunan
b. Pertanian
c. Peternakan

Misi II

: Maju Membuat Desa yang Mandiri
a. Membuat bangunan-bangunan yang berkualitas
b. Mengadakan Mobil Ambulance
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c. Mengadakan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Misi III

: Adil Pelayanan Merata Untuk Masyarakat
a. Pelayanan tidak pilihkasih untuk masyarakat
b. Memperbaiki dan menambah jalan persawahan serta pagar
sawah

Misi IV

: Mengajukan Pembangunan-Pembangunan Desa ke PEMDA
a. Renovasi rumah tidak layak huni
b. Pembangunan irigasi persawahan
c. Mengajukan pengaspalan jalan untuk desa

E. Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Malako Intan diperintah oleh seorang kepala desa dan didampingi
oleh seorang sekretaris desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu
oleh tiga kepala urusan, yaitu:
1. Kaur Pemerintahan
2. Kaur Umum
3. Kaur Keuangan
4. Kaur Pembangunan
Keterkaitan antar satu dengan yang lain dalam tatanan struktur organisasi
perlu adanya kerjasama yang bagus dalam mencapai tujuan bersama.
Penggabungan potensi diri yang dimiliki pegawai di sebuah organisasi harus
sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar semua bisa berjalan secara optimal dan

terarah. Selengkapnya, struktur pemerintahan Desa Malako Intan dapat dilihat
pada gambar 3.1 sebagai berikut: 49
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Malako Intan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Penangkapan Ikan yang Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan
Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
dan Hukum Islam
Tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum menjadi
sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang
dapat merugikan masyarakat. Tindak pidana ini menjadi ancaman bagi
kelangsungan hidup masyarakat yang erat kaitannya dengan simbiosis mutualisme
dengan alam sekitar manusia, sebab dengan alat setrum ikan dapat merusak
ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup di
dalam sungai. Adapun penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan
ikan menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pembuktian
Berbicara masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
ini erat kaitannya dengan pembuktian terhadap kesalahan prilaku seseorang
yang melanggar aturan norma hukum maupun norma agama yang ada.
Berdasarkan dengan wawancara penulis dengan Bapak Kandar yang berasal
dari Dusun Batu Malau yang berada di RT 04 Desa Malako Intan berikut:
“Kami memang pernah diadukan oleh warga yang lain karena
nyentrum ikan di Sungai Ongeh yang terletak di RT.07 Desa Malako Intan
ini.”50
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Wawancara, dengan Bapak Kandar Tgl. 04 Maret 2021

46

Pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem negatif yang
merupakan gabungan dari sistem bebas dan sistem positif. Sistem negatif yang
dimaksud adalah hakim boleh menjatuhkan hukum apalbila terdakwa terbukti
secara sah yang menurut hukum sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa
terdakwalah yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hasil wawancara
penulis dengan salah Sekretaris Desa Malako Intan yang Bernama pak Sumardi
berikut:
“Kami memang pernah mendapat laporan dari warga bahwa ada
warga lain yang sering terlihat nyetrum ikan di wilayah Sungai yang
ada di Malako Intan seperti di Sungai Ongeh di Sungai Rengas,
Sungai Kadundung yang terletak Cindai Menengah serta Sungai Kubu
Jahat yang terletak di Batu Malau. Beberapa warga yang sering
nyentrum ikan tersebut seperti Deli, Kandar, Ponton, Seri dan Ijal
yang juga merupakan warga yang berada di Desa Malako Intan,
namun untuk yang tertangkap tangan saat mereka melakukan
penyentruman ikan yang belum dapatnya.” 51
Alat bukti utama yang bisa dijadikan dasar tuntutan dalam tindak
pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat
Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yakni keterangan
saksi ahli untuk menjelaskan keadaan sungai ataupun akibat dari penangkapan
ikan secara ilegal yang disebabkan oleh kejahatan oleh para pelaku
penangkapan ikan secara illegal menggunakan alat setrum. Namun realitanya
proses penanganan tindak pidana umum seperti ini sangat membutuhkan
ketelitian dalam proses penangannnya. Realisasi hukum adat yang diterapkan
di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo tertera pada Pasal
2 pada Peraturan Adat Desa ayat 5 yakni:
51
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“Hukuman bagi orang yang nubo, nyentrum didalam wilayah Desa
Malako Intan dikenakan sanksi adat terkambing seasam segaramnyo ditambah
2.000 bibit ikan.”52
Peraturan Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten
Tebo di atas merupakan hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan
kesalahan seperti menyentrum ikan di wilayah Desa Malako Intan. Hal ini juga
dipertegas oleh Sekretaris Desa Bapak Sumardi berikut:
“Warga yang menyentrum ikan jika terbukti secara sah dan ada yang
melaporkan dengan bukti foto atau melihat dengan temannya bahwa
yang bersangkutan benar-benar nyentrum ikan, maka akan disidang
secara adat dan sesuai keputusan bersama hukuman yang diberikan
pada pelaku tersebut, namun secara tertulis hukuman bagi pelaku yang
nubo ikan, yang nyentrum baik itu dengan aki, maupun dengan listrik
maka dikenakan sanksi denda seekor kambing dan seasam
segaramnya (bahaso kitanya dibuat untuk sedakah orang banyak) dan
2.000 bibit benih ikan disebar dimana ia nyentrum ikan tersebut.”53
Berdasarkan hasil wawancara di atas tergambar bahwa hukuman yang
tertulis yang ada di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
bahwa jika seseorang benar-benar terbukti secara sah melakukan penyentruman
ikan dan ada yang melaporkan serta memperlihatkan buktinya seperti foto atau
ada yang melaporkan tersebut secara lisan, maka orang pelaku yang melakukan
perbuatan tersebut dihukum secara hukum adatnya dan disidang oleh perangkat
Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.
Pembuktian seperti diatas merupakan upaya dalam penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum
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berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin mencari
ikan di desa ini tidak menggunakan alat yang terlarang dalam menangkapnya
seperti sentruman ikan ataupun racun yang bisa merusakan ekosistem air yang
ada di wilayah Desa Malako Intan. Perkembangan ikan juga akan berangsur
punah jika menggunakan dua alat tersebut dalam menangkap ikan.
2. Pemanggilan terhadap pelaku
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo tahap selanjutnya adalah memanggil
pelaku yang sudah terbukti melakukan penyentruman ikan secara lisan dan
secara tersurat hal ini agar membuat pelaku bertanggungjawab terhadap prilaku
yang dibuatnya. Hal ini dipertegas oleh Kepala Desa Malako Intan Kecamatan
Tebo Ulu Kabupaten Tebo Bapak Muhammad Nuri berikut:
“Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako
Intan jika emang setelah terbukti bersalah, maka orang yang
bersangkutan akan dipanggil secara lisan dan secara tertulis untuk
disidang oleh para tokoh masyarakat yang ada. Upaya ini dilakukan
untuk memberikan efek jera bagi yang lain maupun bagi yang
bersangkutan. ” 54
Subjek atau pelaku yang melakukan tindak pidana penyentruman ikan
di wilayah Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yang
diatur dalam peraturan adat desa tersebut hanya dapat diterapkan kepada
pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara illegal.
54
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Ketentuan tentang pemanggilan subjek pelaku yang terbukti secara sah secara
tertulis dilakukan oleh perangkat desa untuk disidang.
3. Pemberian hukuman
Hukuman yang diberikan pada subjek atau pelaku yang melakukan
tindak pidana penyentruman ikan di wilayah Desa Malako Intan Kecamatan
Tebo Ulu Kabupaten Tebo berupa penyembelihan seekor kambing serta
lainnya dan bibit benih ikah sebanyak 2.000 benih yang ditabur di tempat
dimana pelaku melakukan penyentruman tersebut. Selain itu barang bukti
berupa alat sentrum yang digunakan untuk menangkap ikan dilakukan
penyitaan.
Dampak kerugian lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan pelaku
dirumuskan sebelumnya oleh para tua tangganai dan pemuka masyarakat Desa
Malako Intan yang berbentuk Peraturan Adat. Untuk menutupi kerugian
lingkungan yang ada, maka diterapkan hukuman menyebar bibit benih ikan
sebanyak 2.000 ekor ditempat ia melakukan penyentruman.
Pembahasan di atas mengenai penegakan hukum terhadap tindak
pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum berdasarkan Peraturan
Adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Selanjutnya
akan penulis uraikan pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana
penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Allah SWT di dalam Al Quran
banyak menyeru manusia untuk mengamati alam semesta agar manusia berfikir
sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu

dan teknologi sehingga sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar manusia
selalu terikat dengan aturan-aturan Allah SWT.
Begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan
kepada manusia yang salah satu diantaranya adalah sumber daya perikanan agar
manusia itu bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Kenikmatan berupa
sumberdaya perikanan yang Allah berikan itu patut kita syukuri, dengan demikian
Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. Akan tetapi kadangkala manusia
tidak mau bersyukur dan lupa dengan kenikmatan tersebut sehingga azab dan
bencana dari Allah lah yang akan diperoleh seperti dalam firman Allah dalam QS.
Ibrahim ayat 7 berikut:

َ َ َ ۡ ُ ُّ َ َ َّ َ َ ۡ
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ييد
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Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya
jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu,
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku
sangat pedih". (QS. Ibrahim (14) : 7)
Salah satu wujud syukur adalah dengan memanfaatkan dan mengelola
sumber daya perikanan dengan baik dan benar. Hasil tangkapan ikan
menggunakan alat setrum memang lebih banyak dan usaha yang dilakukan tentu
lebih mudah. Akan tetapi penggunaan alat setrum akan merusak ekosistem yang
ada di sungai. Sebagian manusia merasa sombong dengan melakukan perbuatan
yang bisa merusak lingkungan, sehingga yang diperoleh bukanlah kenikmatan dan
kesejahteraan tetapi sebaliknya bencana dan kesengsaraan. Maka dapat
disimpulkan bahwa penyebab kesengsaraan ini tidak lain dan tidak bukan adalah

karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa
permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang perikanan ternyata salah
satunya merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia
yang bertentangan dengan aturan Allah SWT.
Dalam pandangan hukum Islam tentang penangkapan ikan dengan
menggunakan alat setrum merupakan sebuah bentuk kejahatan yang akan
mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan sungai. Allah SWT juga
menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup,
karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa
kepada manusia itu sendiri akibat dari perbuatan manusia yang tidak dapat
menjaga lingkungannya dengan baik.
Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orangorang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang
ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup. Allah
SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 205 sebagai berikut :
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Artinya : Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan
binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (QS. Al
Baqarah(2) : 205)
Sanksi ta’zir terhadap pelaku illegal fishing termasuk di dalamnya
penangkapan ikan menggunakan alat setrum di dalam hukum Islam, hukuman
dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan kepastian ukurannya atau kadarnya, artinya

untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada
hakim (penguasa). Dalam hal ini semua keputusan mengenai penerapan hukuman
bagi pelaku penangkapan ikan menggunakan alat setrum ikan di wilayah Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo diputuskan berdasarkan rapat
adat yang beranggotakan wakil dari tokoh masyarakat serta aparatur desa untuk
menerapkan aturan desa yang telah dibuat bersama.
Larangan berbuat kerusakan tidak hanya diatur dalam peraturan
perundang-undangan, akan tetapi juga dijelaskan dalam Islam menurut Al Quran.
Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya
sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem serta punahnya flora dan
fauna. Hal ini juga dipertegas pada Q.S Ar Rum(30) : 41 berikut ini:
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Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar). (Q.S Ar Rum(30) : 41)
Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk
hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup
demi kelestarian dan keutuhan ciptaan. Masih adanya pihak atau masyarakat yang
cuek dengan kondisional untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup yang
ada disekitarnya. Tiap harinya mereka berulah dengan merusak lingkungan sekitar
untuk kepentingan atau keuntungan individu dan keluarganya saja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Malako
Intan Bapak Sumardi diatas orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman karena
melanggar aturan adat yang ada terkait dengan nyentrum ikan yakni:
1.

Deli dan Kandar yang berasal dari Batu Malau yang berada di RT 04 dan
pernah menyentrum ikan di Sungai Ongeh yang terletak di Dusun Sungai
Rengas.

2.

Ponton, Seri dan Ijal yang berasal dari Dusun Cindai Menengah RT.04 pernah
menyentrum ikan di Sungai Rengas.

B. Kendala yang Ditemui Dalam Penerapan Sanksi Penangkapan Ikan yang
Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam
Larangan menangkap ikan menggunakan alat setrum sudah diatur oleh
Negara Republik Indonesia, mulai dari peraturan yang paling tinggi sampai
dengan peraturan yang paling rendah. Tentunya hukuman dan sanksi yang
bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang
dilakukannya. Di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
menangkap ikan menggunakan alat setrum juga dilarang berdasarkan peraturan
adat yang telah disepakati bersama. Adapun kendala yang ditemui dalam
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan
alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo antara lain sebagai berikut:
1. Lemahnya Koordinasi Antar Instansi Penegak Hukum
Lemahnya koordinasi antar aparat desa, tokoh masyarakat dan
masyarakat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo serta

campur tangan bhabinkamtibnas dan babinsa dapat menimbulkan tumpang
tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan
menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi
merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan tindak pidana
penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Malako Intan Kecamatan
Tebo Ulu Kabupaten Tebo.
Proses penegakan hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana
yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus
tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Dalam satu tatanan
kepemerintahan desa tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi
ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat
setrum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis
antar aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo serta campur tangan bhabinkamtibnas
dan babinsa terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Hal ini dipertegas oleh
Kepala Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Bapak
Muhammad Nuri berikut:
“Kendala dalam penegakan hukuman ini adalah kurangnya koordinasi
antar penegak hukum, seperti aparat RT, bhabinkamtibnas dan lainya,
penerapan hukuman seperti penyembelihan kambing dan bumbunya
serta penyebaran bibit benih ikan ini dilakukan, bagi warga luar yang
tertangkap tangan oleh warga dalam saja, namun jika warga dalam
yang melakukan, hal ini kurang koordinasinya. Karena masih banyak
pertimbangan emosional dalam penerapan hukuman ini. Namun
baiknya dengan adanya sosialisasi tentang peraturan adat yang ada

tindakan penyentruman ikan sudah memang tidak ada lagi, kalaupun
itu ada itu benar-benar oknum warga yang berbuatlah lagi.” 55
Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan
ikan menggunakan alat setrum yang terjadi di Desa Malako Intan Kecamatan
Tebo Ulu Kabupaten Tebo sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu
kendala dalam pemberantasan pelaku penangkapan ikan menggunakan alat
setrum disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antar
aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Malako Intan Kecamatan
Tebo Ulu Kabupaten Tebo serta campur tangan bhabinkamtibnas dan babinsa.
2. Kurangnya wawasan dan integritas para aparatur pemerintah
Faktor yang cukup menentukan dalam penegakan hukum yang dibuat
terhadap tindak pidana adalah wawasan dan integritas dari aparatur pemerintah
menyangkut dengan penguasaan hukum materil dan formil, hal ini dikarenakan
begitu

cepatnya

perkembangan

masyarakat

yang

semakin

modern,

telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru yang
bermunculan dengan jenis dan modus yang baru dan beraneka jenis termasuk
kejahatan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum atau
illegal fishing.
Realisasi prakteknya penulis menemukan wawasan dan integritas
aparatur desa ternyata masih kurang dalam peningkatan lebih lanjut mengenai
penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat
setrum. Hal ini terlihat bahwa perlakuan yang berbeda antara pelaku yang
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berbuat orang diluar desa dan pelaku yang berasal dari Desa Malako Intan
sendiri.

3. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat
Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai dampak
negatif penggunaan alat setrum, baik untuk individu pengguna maupun
ekosistem makhluk air juga mendorong terjadinya tindak pidana penangkapan
ikan menggunakan alat setrum. Mereka tidak mengetahui larangan menangkap
ikan menggunakan alat setrum dapat menyebabkan kerusakan sungai serta
perkembangbiakan ikan yang ada. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat
yang terjerumus menggunakan alat setrum untuk meningkatkan hasil
tangkapannya agar cepat dapat dan banyak hasil. Kurangnya penyuluhan secara
intensif dan peningkatan pengetahuan masyarakat Desa Malako Intan Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo mengakibatkan banyak di
antara masyarakat yang tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari
penggunaan alat setrum termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan
sungai. Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat
menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan datang,
diantaranya matinya flora dan fauna yang ada di sungai bersama habitatnya.
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Penangkapan Ikan yang
Menggunakan Alat Setrum Berdasarkan Peraturan Adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam
Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk bisa merileksasikan suasana
serta mengatasi masalah terutama dalam hal penegakan hukum, sebab aturan jika

tidak disosialisasikan dengan baik maka akan sulit untuk ditegakkan. Berinteraksi
dengan orang adalah salah satu bentuk untuk melatih otak, karena interaksi sosial
dapat membantu fungsi memori dan melindungi otak dari penyakit yang merusak
saraf. Selain itu bersosialisasi dengan orang lain juga bisa memberikan wahana
pendekatan emosional yang baik untuk memberikan pemahaman positif pada
lawan bicara kita. Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa
dalam upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat
Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam
dengan cara:
a. Memanggil para ketua dusun dan memberikan arahan agar meyampaikan
aturan desa di pengajian atau kegiatan yasinan yang ada di Desa Malako Intan.
b. Memasang spanduk larangan menggunakan alat sentrum dan racun dalam
menangkan ikan dan hukuman bagi yang melakukan perbuatan tersebut.
c. Menyampaikan aturan desa di Masjid Jami’ agar bisa didengar oleh seluruh
warga Desa Malako Intan .
Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Desa Malako Intan Kecamatan Tebo
Ulu Kabupaten Tebo Bapak Muhammad Nuri berikut:
“Upaya kami untuk menegakan aturan desa yang dibuat bersama para
tetua tengganai, tokoh agama dan masyarakat agar keadaan desa ini aman
serta tentram. Terkait dengan masalah nyentrum ikan juga kami buat
aturan khususnya, bahkan bukan nyentrum aja, meracun ikan dengan
racun juga kami buat dalam aturan tersebut hukumannya yakni berupa
seekor kambing dan bumbumnya untuk dimakan orang banyak serta bibit
benih ikan. Nah aturan desa ini setelah kami tetapkan bersama kami
sosialisasikan dengan cara: ada yang dibuat spanduk seperti yang terlihat
itu, ada juga saya mengajak para ketua dusun dan imam masjid untuk

mensosialisasikan aturan ini agar bisa ditaati oleh seluruh masyarakat
yang ada di Desa Malako Intan ini.” 56
Hal ini juga dipertegas oleh salah seorang warga yang bernama Bapak
Agung yang tinggal di RT.03 Desa Malako Intan berikut:
“Larangan mengenai nyentrum ikan dan nubo ikan ini memang sudah
disosilisasikan dan ada spanduk larangannya dipasang didekat sungai.” 57
Realisasi hasil wawancara tersebut juga terlihat berdasarkan dengan hasil
observasi dan dokumentasi penulis bahwa memang terkait aturan desa mengenai
aturan larangan menyentrum ikan dan meracun ikan ini ada dibuat spanduk
khususnya dan disosialisasikan di masjid atau melalui kegiatan warga yang ada
melibatkan orang ramai seperti acara yasinan dan lain sebagainya.
Manfaat sosialisasi seperti diatas akan membentuk pola hidup
bermasyarakat yang sehat serta akan menghasilkan kualitas hukum yang
bermanfaat untuk menjaga stabilitas keamanan. Selain itu manfaat sosialisasi
dengan cara interaksi langsung dengan masyarakat akan jauh lebih baik daripada
menggunakan alat komunikasi seperti telepon, e-mail dan lain sebagainya.
Hubungan emosional yang baik juga akan terbangun dengan sendirinya, sehingga
pencapaian tujuan dari sosialisasi yang dilakukan agar lebih mudah tercapai
karena tersampaikan dengan baik dan diterima dnegan baik.
Berikut ini uraian upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum
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berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten
Tebo dan Hukum Islam dengan cara :
1. Upaya Preventif
Upaya preventif yang dimaksud disini adalah upaya awal yang
dilakukan oleh aparatur Desa Malako Intan dalam mencegah terjadinya
penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Usaha yang dilakukan untuk
menanggulangi penangkapan ikan menggunakan alat setrum secara preventif
adalah dengan menanamkan nilai/moral yang baik pada masyarakat Desa
Malako Intan dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan kepada
mereka secara pribadi maupun secara keseluruhan. Seperti hasil wawancara
penulis dengan Bapak Muhammad Nuri Kepala Desa Malako Intan berikut ini.
“Artinya kalau pencegahan itu, dari aparatur desa sebenarnya, baik itu
saya selaku kepala desa, sekdes, aparat desa lain serta unsur paling
bawah yakni ketua RT, kepala dusun, kepala BPD dan tokoh
masyarakat harus saling sinergi. Kalau seperti yang sudah saya terapkan
sekarang itu saya menerapkan secara pembinaan. Pembinaannya itu
bagaimana, ya kadang para aparatur desa ini diberikan siraman rohani
seperti mengadakan kegiatan pembinaan mental tentang professionalitas
dalam melayani masyarakat dan sebagainya atau nasehat-nasehat serta
motivasi positif agar mau berbuat dan melayani warga tanpa pamrih
serta menjaga stabilitas keamanan di Desa Malako Intan ini secara
keseluruhannya. Jadi begitu yang biasa saya terapkan.” 58
Upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan pada dasarnya
berupa memberikan pembinaan kepada seluruh aparatur desa dan tetap
berupaya memenuhi seluruh hak-hak dari aparatur desa selama bekerja di Desa
Malako Intan. Sebagaimana tujuan dari pembinaan adalah memberikan rasa
nyaman serta harmonis terhadap sesama warga dan aparatur desa yang berada
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dalam wilayah Desa Malako Intan sehingga secara tidak langsung dapat
memberikan efek dan membantu menghilangkan niat masyarakat untuk
melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum.
Peran tokoh adat bersama aparat pemerintah desa dalam mencegah
tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum di Desa
Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo yaitu dengan melakukan
himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan moral yang keras kepada
masyarakat karena begitu besar dampak kerusakan bagi ekosistem ikan dan
lingkungan sekitarnya. Selain itu juga dengan melakukan penyuluhan hukum
tentang bahaya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum serta
menanamkan rasa cinta sejak dini terhadap lingkungan dan ekosistem ikan
untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta ekosistem ikan itu sendiri.
Aparat pemerintah Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
juga melakukan pengawasan dan melakukan kerja sama dengan masyarakat
serta tokoh adat untuk mencegah terjadinya penagkapan ikan menggunakan
alat setrum.
2. Upaya Represif
Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi penangkapan ikan
dengan menggunakan alat setrum berupa penegakan hukum dengan
menjatuhkan hukuman adat bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan
dengan cara menggunakan alat setrum. Sehingga saat terjadi kasus
penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum, aparatur Desa Malako
Intan dapat melakukan pencarian dan pengejaran bekerja sama dengan

masyarakat serta berkoordinasi dengan bhabinkamtibnas dan babinsa untuk
penanganan lebih lanjut terhadap pelaku. Selain itu, aparatur desa juga
melakukan koordinasi langsung dengan kepala desa sehingga dapat dilakukan
pencegahan bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum.
Adapun upaya represif yang dilakukan antara lain dengan memberikan
hukuman berupa denda adat seperti yang telah ditetapkan.
Dengan

adanya

larangan

dan

ketentuan

pidana

bagi

pelaku

penangkapan ikan menggunakan alat setrum bertujuan untuk meminimalisir
tindakan melanggar yang membuat masyarakat khawatir. Penerapan ketentuan
pidana yang sesuai akan berdampak baik untuk lingkungan, namun pada
penerapannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan manusia. Kesadaran
masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar
karena untuk menciptakan keseimbangan lingkungan berkaitan dengan
kegiatan manusia.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penerapan sanksi penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum
berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu
Kabupaten Tebo dilakukan dengan cara pembuktian secara hukum,
pemanggilan terhadap pelaku penyetruman secara lisan dan secara tertulis dan
pemberian hukuman yang berdasarkan dengan keputusan sidang adat yang
dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat terhadap pelaku. Adapun
pandangan hukum

Islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan

menggunakan alat setrum merupakan sebuah bentuk kejahatan yang akan
mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan sungai. Sanksi ta’zir
terhadap pelaku illegal fishing termasuk di dalamnya penangkapan ikan
menggunakan alat setrum di dalam hukum Islam, hukuman dalam jarimah
ta’zir tidak ditentukan kepastian ukurannya atau kadarnya, artinya untuk
menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim
(penguasa).
2. Kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam antara lain lemahnya
koordinasi antar instansi penegak hukum, kurangnya wawasan dan integritas
para aparatur pemerintah serta rendahnya pengetahuan masyarakat desa
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mengenai dampak negatif penggunaan alat setrum, baik untuk individu
pengguna maupun ekosistem makhluk air juga mendorong terjadinya tindak
pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum.
3. Upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi penangkapan ikan yang
menggunakan alat setrum berdasarkan peraturan adat Desa Malako Intan
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo dan Hukum Islam dilakukan dengan
cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Sedangkan upaya preventif untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan
alat setrum secara preventif adalah dengan menanamkan nilai/moral yang baik
pada masyarakat Desa Malako Intan dengan cara melakukan pendekatan dan
pembinaan kepada mereka secara pribadi maupun secara keseluruhan. Adapun
upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi penangkapan ikan dengan
menggunakan alat setrum berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan
hukuman adat bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan cara
menggunakan alat setrum

B. Saran
Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, maka penulis
bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca
maupun peneliti selanjutnya, yaitu:
1. Bagi pihak desa, perlu koordinasi semua aparatur desa yang berwenang
sehingga menghasilkan kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia
baik dalam upaya penanganan dan pengawasan terhadap tindak pidana
penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Selain itu diharapkan pemberian

sanksi juga harus dilakukan secara maksimal dan didasarkan pada peraturan
yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tanpa tebang
pilih terhadap pelakunya.
2. Dalam pembuatan peraturan adat yang disepakati bersama oleh perwakilan
tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kepala dusun, BPD dan RT
hendaknya mempertimbangkan alur proses pelaksanaan peraturan di lapangan
sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tatanan konsep di draft
tertulis saja, namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku di
masyarakat untuk ditaati bersama dan diberlakukan bersama.
3. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan
alat setrum, tidak cukup hanya dengan salah satu pihak saja, semua pihak harus
berperan aktif, baik pemerintah, khususnya pemerintah desa maupun
masyarakat itu sendiri.
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