
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR   28 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :  a.  bahwa  untuk menjaga kelestarian ikan yang hidup di sungai saluran, 
danau maupun di tempat-tempat lain terhadap gangguan-gangguan 
baik manusia maupun alam  dipandang perlu diatur tentang 
perlindungan terhadap ikan;

    b. bahwa pengaturan tentang perlindungan dimaksud perlu  ditetapkan    
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan                
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950);

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 Pengelolaan                                           
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

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 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah  
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 70) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah kabupaten 
Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor     ).
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Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG 

PERLINDUNGAN TERHADAP IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Wonosobo;
e. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Wonosobo ;
f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mekhluk hidup 
lainnya;

g. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan 
hukum;

h. Ikan ialah semua jenis ikan, termasuk telur ikan, benih ikan, dan binatang-binatang 
lunak berkulit keras;

i. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh 
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, 
dan produktifitas lingkungan hidup;

j. Pencemaran ekosistem ikan adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, 
atau komponen lain ke dalam lingkungan tempat hidup ikan sehingga kualitas 
lingkungan tempat hidup ikan turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan 
kematian ikan;

k. Perairan umum meliputi saluran irigasi, sungai, danau, waduk, check dam, rawa, 
atau genangan air lainnya;

l. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di 
perairan umum.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal   2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan 
perlindungan terhadap ekosistem ikan di perairan umum.

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

(1) Dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan alat dan atau sarana yang 
beracun, bahan peledak, strom listrik dan sejenisnya, dan atau sarana lainnya yang 
dapat memusingkan/memabukkan dan atau mematikan, merusakkan ekosistem.

(2) Dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kolam atau tempat 
lain menjadi kering,  berakibat kematian dan atau kepunahan ikan dan  ekosistem.

(3) Dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
pencemaran  ekosistem ikan sehingga berakibat kematian, kepunahan ikan  
rusaknya ekosistem.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan dengan ijin Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1) Pengawasan dan atau pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah 
dilakukan Secara terkoordinir oleh instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum 
dengan melibatkan masyarakat;

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
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BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah  ini diancam 
dengan Pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan atau denda 
sebanyak-banyaknya  Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB VI

Pasal 6

Penyidikan

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang berwenang melakukan penyidikan 
terhadap semua tindak Pidana, kewenangan penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai 
kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
seperti tersebut  pada ayat (1) Pasal ini memiliki kewenangan terbatas sesuai 
Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing di bawah koordinasi 
dan pengawasan penyidik POLRI.

(3) Wewenang Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan  dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi jelas dan lengkap ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana pelanggaran ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana pelanggaran ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 
dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut 
Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No. 1 Tahun 1979 tentang 
Perlindungan Terhadap Ikan, dinyatakan  dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
Pada tanggal 30 Nopember 2002
BUPATI WONOSOBO,

                                                                              Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 16 Desember 2002
   SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. MUNTOHAR, MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR   42 TAHUN 2002        
SERI  E NOMOR  6



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR  28  TAHUN 2002

TENTANG 

PERLINDUNGAN TERHADAP IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ikan merupakan salah satu sumber daya Lingkungan Hidup 
yang perlu dijaga dan dilestarikan beserta/ termasuk ekosistemnya, agar 
sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat berlangsung 
terus menerus. Sehubungan dengan maraknya gangguan – gangguan 
terhadap kelestarian ikan, maka dipandang perlu pengawasan dan 
pengendaliannya.

Bahwa ikan merupakan salah satu sumber daya hayati yang perlu 
dijaga dan dilestarikan, termasuk ekosistemnya. Agar sumber daya ikan 
dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus, 
sehubungan dengan maraknya penangkapan ikan dengan alat atau sarana 
yang merusak kelestarian ikan serta adanya gangguan keseimbangan 
ekosistem ikan sebagai akibat terjadinya pencemaran perairan ikan, maka 
dipandang perlu pengawasan dan pengendalian.

Disamping hal tersebut di atas, juga dalam rangka pembaharuan 
hukum di Kabupaten Wonosobo yang disesuaikan dengan jiwa otonomi 
daerah Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1979 tentang Perlindungan 
terhadap ikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka 
dipandang perlu untuk dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
a. Pasal 1 Ayat (h)

1.  Yang dimaksud binatang lunak seperti siput, kerang remis, cacing air;
2. Yang dimaksud binatang berkulit keras seperti udang,ketam;
3. Yang dimaksud binatang air lain seperti kura-kura, katak, buaya.

a. Pasal 1 Ayat (k)
Yang dimaksud genangan air lainnya seperti : embung, kubangan, sumur-
sumur alami yang banyak digunakan untuk kegiatan perikanan atau 
sebagai tempat perlindungan ikan-ikan secara alami

b. Pasal 3 Ayat (1)
Yang dimaksud alat tangkap ikan yang dilarang dalam penangkapan di 
perairan umum seperti :
1. Jaring atau jala yang mempunyai ukuran mata jaring dibawah 2 inc.
2. Alat tangkap yang dilengkapi dengan aliran stroom;
3. Alat tangkap panah yang ditembakkan dengan tenaga mesin/ manual 

(per);
4. Jaring trawl (pukat harimau)




