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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan, bahwa : 

1. Disertasi ini, adalah hasil penelitian yang belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, maupun di perguruan tinggi lain. 

2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, kecuali arahan Tim 

Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji. 

3. Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan pada naskah, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan 

dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya oleh penulis, jika di kemudian hari terdapat 

penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia 

menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku. 

 

Semarang, Februari 2020 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

R JULI MOERTIYONO  

NIM: 10301700148 
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KATA PENGANTAR 

ِحيم ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

والسالم على محمد سيد العرب  الحمد هلل الذى فضل على بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصالة

 والعجم، وعلى آله وأصحا به  اجمعين

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah pemilik alam semesta. Berkat 

pertolongan-Nya dan kerja keras yang cukup lama, disertasi yang berjudul 

“Rekontruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Berbasis Nilai Kesejahteraan 

Nelayan Kecil” dapat penulis selesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan 

kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan 

umatnya sampai hari kiamat. 

Disertasi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Dalam penulisan disertasi ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, 

petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat, sehingga disertasi ini 

dapat kami selesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada yang kami hormati: 

1. Bapak Dr. H. Prabowo Setiawan, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku Co-

Promotor atas segenap arahan, nasihat, ketelitian dan masukan dalam 

terselesaikannya disertasi ini. 

3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program 

Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang dan selaku Co-Promotor dari penulis. 

4. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program 

Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. 

5. Ibu Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc. selaku Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Perhubungan Republik Indonesia. 
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6. Bapak Ir. M. Popik Montanasyah, M.T. selaku Sekretaris Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Republik Indonesia. 

7. Bapak Ir. I Nyoman Sukayadnya, M.M. selaku Kepala Pusat Pengembangan 

SDM Perhubungan Laut. 

8. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.  

9. Seluruh Jajaran Dewan Pengurus Ikatan Nahkoda Se-Sumatera Utara. 

10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada 

penulis selama menempuh studi pada Program Pendidikan Doktor Ilmu 

Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

11. Teman Se-Angkatan XII pada Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum 

(PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

terselesaikannya penulisan disertasi ini. 

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis 

berharap disertasi ini mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan 

bagi setiap orang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.  

Billahi Taufiq Walhidayah  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 20 Januari 2020 

Penulis, 

 

R Juli Moertiyono  
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan disertasi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu 

hadir dan menghiasi kehidupanku dalam perjuangan hidup serta bagi mereka yang 

senantiasa mendukung dan mendoakanku disetiap ruang dan waktu kehidupanku 

khususnya untuk:  

1. Ibunda dan ayah tercinta yang telah membesarkanku dan tidak pernah bosan 

mendo’akan dengan tulus, ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik 

secara moril maupun materiil. Terimakasih untuk segala pengorbanan dan 

kesabarannya.  

2. Istriku tercinta Dr.(C) Tutik Sugesti, M.Pd. yang selalu hadir dalam hidupku 

dan selalu mengingatkanku akan kebenaran, semoga engkau selalu dalam 

lindungan Allah dan selalu bersamaku sampai akhir masa. 

3. Anak-anakku tercinta; 1) R Septian Jefri Antares, 2) R.Yuniarsyah Atria 

Herlambang, 3) Rr.Ayuningtyas Kusuma Wardani dan 4) Rr.Wiryaningtyas 

Kusuma Wardani. 

4. Saudara-saudariku sekandung dan sanak keluarga yang telah menghiasi 

kehidupan penulis sampai sejauh ini. 

5. Seluruh keluarga besar Civitas Akademika dan Jajaran Top Management 

Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. 

6. Seluruh Jajaran Dewan Pengurus Ikatan Nahkoda Se-Sumatera Utara.  

7. Seluruh keluarga besar Sekolah Kedinasan di lingkungan Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

8. Seluruh dosen dan guruku yang selalu mengajariku ilmu pengetahuan dan 

membimbingku sehingga terselesaikannya disertasi ini. 

9. Sahabat-sahabatku di kampus tercinta UNISSULA terutama PDIH angkatan 

XII yang telah bersama berjuang menempuh pendidikan ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan disertasi, hingga 

disertasi ini selesai.  

Semoga Allah swt. memberikan hidayah dan melimpahkan rahmat kepada 

mereka semua. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon petunjuk, karena 

dengan hidayah-Nya kita akan dibimbing ke jalan yang benar. Semoga Allah selalu 

menerima amal ibadah kita dan semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat, 

setidaknya bisa menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri dan para pembaca 

dalam penulisan disertasi ini. 
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MOTTO 

 

“Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang 

menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung 

untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah 

disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari 

mereka tidak mengetahui.” (Q.S. An Naml: 61) 

"Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang 

lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging 

yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, 

dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya 

kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Faathir:12) 

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri[578] yang terletak di dekat laut 

ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu[579], di waktu datang kepada 

mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, 

dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. 

Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” (Q.S. Al 

A'raaf:163) 

Perjuangan tidak akan berakhir, tantangan hidup juga semakin komplek, tiada 

kekuatan melainkan karena Tuhan, Keluarga Tercinta dan Orang-orang terdekat. 

Yakinlah Allah telah mengirimkan malaikat-malaikatnya disekitar kita, namun 

kitanya yang lupa.  (R Juli Moertiyono, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 


