
LARANGAN MENANGKAP IKAN DENGAN BAHAN
DAN/ATAU ALAT-ALAT TERLARANG

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lahat Nomor 5 Tahun 1989 tentang
Larangan 1fenangkap Ikan dengan Bahan dan
Alat-alat terlarang dalam Kabupaten Daerah
Tingkat II Lahat, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan sekarang ini;

b. bahwa sumber daya ikan sangat potensial dan
penting artinya dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dimana kelestariannya
dipengaruhi oleh cara penangkapannya, untuk
itu perlu dilakukan langkah-langkah pelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan
b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja
di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3299);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai
Daerah Otonom;



8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat jo.
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2000;

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang
bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.

6. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan
termasuk biota perairan lainnya.

7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan
tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk
biota dan faktor alamiah lainnya.

8. Pencemaran sumber daya ikan adalah
tercampurnya sumber daya ikan dengan mahluk
hidup, zat, energi dan / atau komponen lain
akibat perbuatan manusia sehingga sumber
daya ikan menjadi terganggu, rusak atau tidak
berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan / atau
berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN
MENANGKAP lKAN DENGAN BAHAN
DAN/ATAUALAT-ALATTERLARANG.

9. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya
penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat
membahayakan kelestariannya di suatu lokasi
perairan tertentu yang diakibatkan oleh
perbuatan seseorang atau badan hukum yang
telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa
terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup
sumber daya ikan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat.

10. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua
upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan
dapat dimanfaatkan secara optimal dan terus
menerus.

2. Pemerintah Daerah
Kabupaten Lahat.

4. Bahan dan / atau alat-alat terlarang adalah
bahan beracun, bahan peledak dan / atau alat-
alat yang mengandung arus listrik.



Wilayah perikanan meliputi sungai, danau, wac
rawa dan genangan air lainnya dalam Wila
Kabupaten Lahat.

(1) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan i
dengan menggunakan bahan dan / atau ;
terlarang yang dapat merusak dan a
membahayakan kelestarian sumber daya i
dan lingkungannya.

(2) Kegiatan penangkapan ikan den
menggunakan bahan dan / atau
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) un
kepentingan penelitian dan atau kegiatan ilrr
diatur oleh Bupati.

(1) Dilarang melakukan perbuatan yang da
mengakibatkan pencemaran dan kerusa
sumber daya ikan dan / atau lingkungannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ~
(1) tidak berlaku sepanjang perbuatan y



(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu
ditempat kejadian perkara dan melakukan
pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

Dan mengirimkannya kepada penyidik polisi
Negara Republik Indonesia.

e. Mengambil sidik jari dan memotret
seseorang;

f. Memanggil / mendatangkan saksi aWi yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4
diancam dengan pidana kurungan minimal 1Yz
(satu setengaW bulan atau denda Rp.1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) , atau maximal
3 (tiga) bulan pidana kurungan atau denda
Rp.2.500.000,' (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pelanggaran.

g. Mengadakan penghentian penyidikan
setelah mendapat petunjuk dari penyidik
POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal terse but
kepada penuntut umum, tersangka dan
keluarganya;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita
Acara setiap melakukan tindakan dalam hal :



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Diundangkan di Lahat
padatanggal 28 ~ei 2004

H. DARMANSYAH
NIP. 080052132

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lahat Nomor 5 Tahun 1989 tentang Larangan
~enangkap Ikan dengan Bahan dan Alat-alat yang
Terlarang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat,
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasa! 10

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAllA T
TAHUN 2004 NOMOR 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 25 Mei 2004


